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1811. 

Врз основа на член 36, став 2, од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 годи-
на, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА УРЕД-
БАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ  
ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО, 

ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Уредбата за утврдување на зоните во кои се ограни-

чува слободата на движењето, престојот или населува-
њето во Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 84/92 и 16/96) престанува 
да важи.  

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
        Бр. 23-5599/1                    Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1812. 

Врз основа на член 19, точка 14, алинеја 4 од Зако-
нот за одбрана (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 22 декември 2003 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ЗОНИТЕ 

ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДБРАНАТА  
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат објектите и зоните од 
значење за одбраната. 

Член 2 
Kако објекти и зони од значење за одбраната на Ре-

публика Македонија  се сметаат објектите и зоните кои 
се посебно уредени за потребите на одбраната или се 
предвидува нивно уредување (во натамошниот текст: 
објекти и зони), а со чие откривање би можеле да на-
станат штетни последици за одбраната и безбедноста 
на земјата и нејзините граѓани.  

Член 3 
Објекти и зони од значење за одбраната, се објекти-

те и зоните предвидени и наменети за:  
- сместување и работа на органите на државната 

власт во воена состојба,  
- работа на радио-телевизиската мрежа во воена со-

стојба,  
- складирање на материјалните резерви за снабдува-

ње на вооружените сили,  
- промет и производство на предмети за вооружува-

ње и воена опрема,  
- дисперзија и дислокација на културни и историски 

богатства и знаменитости, злато, пари и хартии од 
вредност и  

- потребите на Армијата на Република Македонија. 

Член 4 
Прегледот на објектите и зоните од значење за од-

браната утврден од страна на министерот за одбрана е 
составен дел на документите на Планот за одбрана. 

 
Член 5 

Објектите и зоните од значење за одбраната се за-
штитуваат со следните мерки на безбедност и заштита:  

- поставување на знаци за забрана за набљудување 
и снимање, запирање, паркирање и други соодветни со-
обраќајни знаци на делот од јавниот пат во близина на 
објектите односно зоните,  

- контрола на режимот на движење и престој на ли-
ца кои не се постојано вработени во истите,  

- постапка на вработените во односите со странски 
физички и правни лица,  

- физичко обезбедување,  
- поставување на електронски уреди и други средс-

тва за заштита,  
- маркирање од набљудување од земја и воздух,  
- постојана безбедносна обука, воспитување и ин-

формирање на вработените, како и на лицата задолже-
ни за обезбедување и  

- заштита на техничката и друга документација и 
податоци кои се однесуваат на објектите и зоните. 

 
Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува-
ат да важат Одлуката за определување на зони во Ре-
публика Македонија од посебно значење за одбраната 
(“Службен весник на Република Македонија-Посебен 
службен весник“ бр. 13/94 и 4/96) и Одлуката за опреде-
лување на зони во Република Македонија од посебно зна-
чење за одбраната (Дов. бр. 69/1 од 12.10.1993 година).  

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

   Бр. 23-5596/1      Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1813. 

Врз основа на член 19, точка 14, алинеја 4 од Законот 
за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.12.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗОНИТЕ ВО КОИ СЕ 
ОГРАНИЧУВА СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕТО,  

ПРЕСТОЈОТ ИЛИ НАСЕЛУВАЊЕТО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат зоните во кои се 

ограничува слободата на движењето, престојот или на-
селувањето.  

Член 2 
Зоните во кои се ограничува слободата на движење-

то, престојот или населувањето се делови од територи-
јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Република), од значење за одбраната. 
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Член 3 
Зони во кои се ограничува слободата на движењето, 

престојот или населувањето се: 
- зона 1 - Серта - подрачјето ограничено со селата 

Хаџи Хамзали, Хаџи Реџепли, Чардак, Џидимирци и 
Мушанци; 

- зона 2 - Пеколник - подрачјето ограничено со се-
лата Здуње, Тажево, Борова Брезница и Долна Белица; 

- зона 3 на делницата село Растеж - село Здуње - 
брана “Козјак“ од патниот правец Скопје - Македонски 
Брод бр. 609; 

- зона 4 на делницата село Старавина - село Вито-
лиште - село Рожден од патниот правец Битола - Кава-
дарци бр. 702; 

- зона 5 на делницата село Извор (Кичевски) “Јама“ 
- “Бошков мост“ од патниот правец Кичево - Дебар. 

- зона 6 на делницата село Галичник - село Росоки, 
крак за село Селце бр. 613; 

- зона 7 на делницата Битола - село Нижеполе - село 
Љубојно; 

- зона 8 - Ивање - брана „Козјак“ - Венец; 
- зони во кои се наоѓаат главните постројки и 

објекти за снабдување со вода на поголемите населени 
места и градови и 

- зони во кои се наоѓаат брани и други објекти на еле-
ктростопанството и на хидро-мелиоративните системи. 

Координатите на просторите со кои се определува-
ат зоните од став 1 на овој член претставуваат подато-
ци од значење за одбраната и се составен дел на доку-
ментите на Планот за одбрана. 

 
Член 4 

Зоните од член 3 на оваа одлука се заштитуваат со 
следните мерки на безбедност и заштита: 

- поставување на знаци за забрана за движење, пре-
стој или населување; 

- контрола на режимот на движењето, престојот и 
населувањето; 

- физичко обезбедување; 
- поставување на електронски уреди и други средс-

тва за заштита; 
- заштита на техничката и друга документација и 

податоци. 
Физичкото обезбедување на зоните од член 2 од 

оваа одлука го организира и спроведува Министерство-
то за внатрешни работи во соработка со Министерство-
то за одбрана. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република       
Македонија“.  
         Бр. 23-5598/1                   Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1814. 

Врз основа на член 19 точка 14 алинеја 1 од Зако-
нот за одбрана („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува методологијата за спро-
ведување на подготовките за одбрана. 

Под спроведување на подготовките за одбрана во 
смисла на оваа одлука се сметаат подготовките за: 

- начинот на функционирање на Владата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Влада), министерс-
твата и другите органи на државната управа и управните 
организации, Агенцијата за разузнавање, фондовите, За-
вод за вработување на Република Македонија, судовите, 

Јавното обвинителство, Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, Народниот правобранител и Народна банка на 
Република Македонија во воена состојба, 

- остварувањето на производството и вршењето на 
услугите на јавните претпријатија и трговските друш-
тва од посебно значење за одбраната и трговските 
друштва кои вршат производство или вршат услуги по 
барање на Владата во воена состојба, 

- остварување на дејноста на јавните установи и 
служби од областа на здравството, социјалната заштита, 
предучилишното образование и основното и воспитното 
образование и јавните установи и служби од средното, 
високото стручно и високото образование, како и од об-
ласта на науката и културата кои се определени од по-
себно значење за одбраната во воена состојба и 

- начинот на извршување на задачите на органите на 
единиците на локалната самоуправа во воена состојба. 

Како подготовки за одбрана се сметаат и активно-
стите за изработка, ажурирање и усогласување на доку-
ментите од Планот за одбрана на Република Македони-
ја и начинот на изработката на документите на Буџетот 
на Република Македонија за воена состојба.  

Член 2 
Спроведување на подготовките за одбрана се оствару-

ва преку преземање на организациски, кадровски, матери-
јално-технички, финансиски и други мерки и активности. 

Подготовките за одбрана се засноваат врз располо-
живите човечки и материјални можности на Република 
Македонија. 

Член 3 
Финансиски средства за работа во воена состојба на 

органите на државната власт, Уставниот суд и Народ-
ниот правобранител се обезбедуваат со Буџетот на Ре-
публика Македонија за воена состојба и од сопствени 
извори на средства. 

 
II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ  

ЗА ОДБРАНА  
Член 4 

Подготовките за остварување на функцијата на 
Владата во воена состојба опфаќаат изработка на доку-
менти за начинот на функционирање на Владата и 
стручните служби во воена состојба, определување на 
работници, прилози за спроведување на мерките на 
приправност и за начинот на спроведување на мерките 
за заштита и спасување на работниците и материјални-
те добра од воени дејствија, природни непогоди и дру-
ги несреќи и од последиците предизвикани од нив. 

 
Член 5 

Подготовките за остварување на функцијата на ми-
нистерствата и другите органи на државната управа и 
управните организации и Агенцијата за разузнавање во 
воена состојба опфаќаат изработка на документи за на-
чинот на функционирање на органот и областа за која се 
образовани, за систематизацијата на работните места за 
извршување на задачите, начин на следење за извршува-
ње на документите за функционирање на областа за која 
се образовани, прилози за спроведување на мерките на 
приправност и за начинот на спроведување на мерките 
за заштита и спасување на работниците и материјалните 
добра од воени дејствија, природни непогоди и други 
несреќи и од последиците предизвикани од нив. 

 
Член 6 

Подготовките за остварување на функцијата на су-
довите, Јавното обвинителство и Народниот правобра-
нител во воена состојба опфаќаат изработка на доку-
менти за начинот на работа, за систематизацијата на 
работните места и судиите за извршување на функција-
та, начин  на следење за извршување на документите, 
прилози за спроведување на мерки на приправност и за 
начинот на спроведување на мерките за заштита и спа-
сување на работниците и материјалните добра од воени 
дејствија, природни непогоди и други несреќи и од 
последиците предизвикани од нив. 
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Член 7 
Подготовките за остварување на функцијата во воена 

состојба на Уставниот суд опфаќаат изработка на доку-
менти за начинот на работа, за систематизацијата на ра-
ботните места за извршување на работите, начин на сле-
дење за извршување на документите, прилози за спрове-
дување на мерки на приправност и за начин на спрове-
дување на мерките за заштита и спасување на работни-
ците и материјалните добра од воени дејствија, природ-
ни непогоди и други несреќи и од последиците предиз-
викани од нив. 

Член 8 
Подготовките за остварување на функцијата во воена 

состојба на Народната банка на Република Македонија, 
фондовите и Заводот за вработување на Република Маке-
донија опфаќаат изработка на документи за остварување 
на дејноста, за систематизацијата на работните места за 
извршување на задачите, начин на следење на извршува-
ње на документите, прилози за спроведување на мерки на 
приправност и за начинот на спроведување на мерките за 
заштита и спасување на работниците и материјалните до-
бра од воени дејствија, природни непогоди и други несре-
ќи и од последиците предизвикани од нив.  

Член 9 
За спроведување на подготовките за остварување на 

производството и вршење на услугите во воена состојба 
јавните претпријатија и трговските друштва од посебно 
значење за одбраната и трговските друштва кои вршат про-
изводство или вршат услуги по барање на Владата обезбе-
дуваат суровини, репроматеријали, резервни делови и изво-
ри на енергија за остварување на договореното производс-
тво или услуги, определуваат работници за продолжување 
со работа во воена состојба, изработуваат прилози за спро-
ведување на мерки на приправност и документи за начинот 
на спроведување на мерките за заштита и спасување на ра-
ботниците и материјалните добра од воени дејствија, при-
родни непогоди и други несреќи и од последиците предиз-
викани од нив. 

Член 10 
За спроведување на подготовките за остварување на 

дејноста, јавните установи и служби од областа на здрав-
ството, социјалната заштита, предучилишното образова-
ние и основното и воспитното образование и јавните уста-
нови и служби од средното, високото стручно и високото 
образование како и од областа на науката и културата кои 
се определени како јавни установи и служби од посебно 
значење за одбраната утврдуваат начин на остварување на 
дејноста, определуваат потребен број на извршители за 
остварување на дејноста, изработуваат прилози за спрове-
дување на мерки на приправност и за начинот на спрове-
дување на мерките за заштита и спасување на работници-
те и материјалните добра од воени дејствија, природни 
непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани 
од нив, предмети и објекти од особено културно и истори-
ско значење, научната документација и архивската граѓа.  

Член 11 
 За спроведување на подготовките за начинот на извр-

шување на задачите во воена состојба, органите на едини-
ците на локалната самоуправа утврдуваат приоритети во 
извршувањето на задачите определени со закон, приори-
тети за одржување на локални патишта, улици и други 
јавни објекти од локално значење, начин на извршување 
на приоритетните задачи, определуваат извршители на 
приоритетните задачи, определуваат потребни финанси-
ски средства, изработуваат прилози за спроведување на 
мерки на приправност и за начинот на спроведување на 
мерките за заштита и спасување на работниците и матери-
јалните добра од воени дејствија, природни непогоди и 
други несреќи и од последиците предизвикани од нив.  
III. АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА И АЖУРИРАЊЕ 
НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА ОДБРАНА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 12 

Активностите на Планот за одбрана на Република 
Македонија (во натамошниот текст: План за одбрана) 
опфаќаат изработка на: 

- Процена на можните воени и други опасности со 
кој се загрозува суверенитетот, самостојноста и терито-
ријалниот интегритет на Републиката (во натамошниот 
текст: Процена); и 

- документи на Планот за одбрана. 
 

1. Процена 
 

Член 13 
Процената опфаќа: 
- можни воени загрозувања и други опасности, 
- видови на агресија, 
- начин на борбено дејствување на агресорот, 
- начин на спротивставување на можните воени 

загрозувања и други опасности, 
- начин на спроведување на мерките за заштита и 

спасување на населението и материјалните добра од 
воени разурнувања и последиците предизвикани од 
нив во воена состојба; и 

- констатации и предлог мерки. 
При изработката на Процената од став 1 на овој 

член Министерството за одбрана соработува со други-
те министерства и другите органи на државната управа 
и управните организации. 

 
2. Документи на Планот за одбрана 

 
Член 14 

Документите на Планот за одбрана се: 
- мерки на приправност, 
- функционирање на органите на државната власт, 
- употреба на Армијата на Република Македонија, 
- употреба на цивилната заштита, 
- мобилизација на резервниот состав на Армијата на 

Република Македонија и силите на цивилната заштита, 
- уредување на територијата, 
- врски за раководење и криптозаштита, 
- набљудување, известување и тревожење, и 
- вкупни потреби за одбрана. 
 

а) Мерки на приправност  
Член 15 

Документите кои се однесуваат на мерките на при-
правност опфаќаат прилози за извршување на задачите, 
активностите и постапките за спроведување на мерките 
на приправност од надлежност на субјектите од член 1 на 
оваа одлука, како и Армијата на Република Македонија. 

 
б) Функционирање на органите на државната власт  

Член 16 
Со документите за функционирање на органите на 

државната власт се утврдува начинот на функционира-
ње на Собранието на Република Македонија, Претседа-
телот на Република Македонија, Владата, министерс-
твата и другите органи на државната управа и управни 
организации, Агенцијата за разузнавање, судовите и 
Јавното обвинителство во воена состојба.  

Член 17 
Документите за функционирање на Собранието на 

Република Македонија опфаќаат: начин на свикување на 
седници на Собранието и повикување на вработените во 
Службата на Собранието на Република Македонија во 
воена состојба. 

Член 18 
Документите за функционирање на Претседателот 

на Република Македонија во воена состојба опфаќаат: 
определување на стручни лица за извршување на рабо-
тите за Претседателот во воена состојба и нивно пови-
кување, определување на стручни лица за извршување 
на работите за потребите на Претседателот на друга 
локација, физичко обезбедување, сместување, исхрана, 
превоз и здравствено обезбедување.  

Член 19 
Документите за функционирање на Владата на друга 

локација во воена состојба опфаќаат: определување на 
членови на Владата кои ќе ја вршат функцијата на Вла-
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дата, определување на стручни лица за извршување на 
работите за потребите на Владата, донесување на делов-
ник за работа на Владата, физичко обезбедување и сме-
стување, исхрана, превоз и здравствено обезбедување.  

Член 20 
Документите за функционирање на министерствата 

и другите органи на државната управа и управни орга-
низации и Агенцијата за разузнавање во воена состојба 
содржат: 

- утврдување на задачите и начинот на нивното 
спроведување, 

- определување на стручни лица за извршување на 
задачите и 

- остварување на меѓусебна соработка во реализи-
рањето на задачите. 

Документите за функционирање на Агенцијата за 
разузнавање и нивните прилози, се изработуваат и чу-
ваат во Агенцијата за разузнавање. 

Агенцијата за разузнавање ги координира и усогла-
сува активностите за остварување на функцијата во во-
ена состојба со Министерството за одбрана.  

Член 21 
Документите за функционирање на судството, Јав-

ното обвинителство, Уставниот суд и Народниот пра-
вобранител во воена состојба содржат: 

- организациска поставеност, 
- утврдување на приоритетни задачи, и 
- определување на стручни лица за извршување на 

задачите. 
Член 22 

Одредбите од членот 20 од оваа одлука соодветно 
се однесуваат и на Народната банка на Република Ма-
кедонија, фондовите и Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија. 

 
в) Употреба на Армијата на Република 

 Македонија  
Член 23 

Документите кои се однесуваат на употребата на Арми-
јата на Република Македонија во воена состојба опфаќаат: 

- мерки за зголемување на борбената готовност, 
- спроведување на мерките  за приправност, 
- документи за мобилизација, и 
- наредба за употреба на Армијата на Република 

Македонија. 
Документите кои се однесуваат на употребата на 

Армијата на Република Македонија  во воена состојба 
се изработуваат во согласност со правилата и другите 
акти што се однесуваат на вооружената борба, мобили-
зацијата и употребата на Армијата на Република Маке-
донија. 

Член 24 
Документите за употреба на Армијата на Република 

Македонија ги изработува Генералштабот на Армијата 
на Република Македонија. 

 
г) Употреба на цивилната заштита  

Член 25 
Документите кои се однесуваат на употребата на 

цивилната  заштита опфаќаат: 
- мерки и постапки за заштита и спасување на насе-

лението и материјалните добра од воени разурнувања и 
последиците предизвикани од нив, 

- извршители на мерките и постапките за спроведува-
ње на мерките за заштита и спасување во воена состојба, 

- дејствување на единиците и штабовите на цивил-
ната заштита во воена состојба што ги формира Репуб-
ликата.  
д) Мобилизација на резервниот состав на Армијата 
на Република Македонија и силите на цивилната 

заштита  
Член 26 

Документите кои се однесуваат на мобилизацијата 
опфаќаат начин за повикување на воените обврзници 

на силите на Армијата на Република Македонија  и си-
лите на цивилната заштита, како и активностите, мер-
ките и постапките за физичко, здравствено и сообраќај-
но обезбедување.  

ѓ) Уредување на територијата  
Член 27 

Со документите кои се однесуваат на уредувањето 
на територијата се утврдуваат и усогласуваат просто-
риите, местата и објектите на силите на Армијата на 
Република Македонија, цивилната заштита и полиција-
та и органите на државната власт за разместување, дис-
локација и дисперзија.  

е) Врски за раководење и криптозаштита  
Член 28 

Со документите кои се однесуваат на врските за ра-
ководење и криптозаштита се утврдува начинот на вос-
поставување на комуникација на органите на државната 
власт, трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
нови и служби од посебно значење за одбраната, едини-
ците на локалната самоуправа, цивилната заштита и наб-
људувањето, известувањето и тревожењето.  

ж) Набљудување, известување и тревожење  
Член 29 

Со документите кои се однесуваат на набљудува-
њето, известувањето и тревожењето се утврдува орга-
низацијата на системот на набљудувањето и известува-
њето, како и начинот и постапката за тревожење.  

з) Вкупни потреби за одбрана  
Член 30 

Со документите кои се однесуваат на вкупните по-
треби за одбрана се утврдуваат потребите на вооруже-
ните сили, полицијата, цивилната заштита, органите на 
државната власт и населението во воена состојба. 

 
Член 31 

Документите на Планот за одбрана се изработуваат во 
еден примерок и се чуваат во Министерството за одбрана. 

Документите на Планот за одбрана се ажурираат по 
потреба, а најмалку еднаш годишно. 

 
IV. НАЧИН НА ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 

НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА ВОЕНА СОСТОЈБА  

Член 32 
Во документите кои се однесуваат на Буџетот на 

Република Македонија за воена состојба се утврдуваат 
видовите и висината на изворните приходи и висината 
на расходите по корисници и намена за остварување на 
функциите на органите на државната управа и управни 
организации во воена состојба. 

Документите од став 1 на овој член Министерство-
то за финансии ги изработува во соработка со Мини-
стерството за одбрана и другите органи на државната 
управа и управни организации. 

Буџет за воена состојба се утврдува во мир. 
 

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИ-
СКИ СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  

НА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ОДБРАНА  
Член 33 

За Владата, министерствата и другите органи на др-
жавната управа и управните организации и другите ор-
гани на државна власт, фондовите и Заводот за врабо-
тување на Република Македонија финансиски средства 
за спроведување на подготовките за одбрана се обезбе-
дуваат од Буџетот на Република Македонија, во рамки-
те на финансиските средства на тие органи. 

 
Член 34 

За Народната банка на Република Македонија, фи-
нансиски средства за спроведување на подготовките за 
одбрана се обезбедуваат од сопствени извори. 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 5 
 

Член 35 
За јавните претпријатија и трговските друштва, фи-

нансиските средства за спроведување на подготовките 
за одбрана, односно за вршење на услуги во воена со-
стојба, за заштита и спасување на луѓето и материјал-
ните добра од воени дејства се обезбедуваат од Буџетот 
на Република Македонија и од сопствени извори. 

 
Член 36 

За јавните установи и служби, финансиски средства 
за спроведување на подготовките за одбрана и за за-
штита и спасување на вработените и корисниците на 
услугите кои ќе се најдат кај нив од воени дејства и 
други несреќи во воена состојба и од последиците пре-
дизвикани од нив се обезбедуваат од Буџетот на Репуб-
лика Македонија и од сопствени средства.  

Член 37 
За единиците на локалната самоуправа финансиски 

средства за спроведување на подготовки за одбрана и 
за заштита и спасување на граѓаните и материјалните 
добра на своето подрачје од воени разурнувања и од 
природни непогоди и други несреќи во воена состојба 
и од последиците предизвикани од нив, како и за одр-
жување на локалните патишта, улиците и другите јавни 
објекти од локално значење, според утврдениот прио-
ритет се обезбедуваат од Буџетот на Република Маке-
донија и од сопствени извори на приходи. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за методологија за спро-
ведување на подготовките за одбрана (“Службен вес-
ник на Република Македонија - Посебен службен вес-
ник“ бр. 6/93). 

Член 39 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на  објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

    Бр. 23-5597/1                  Претседател на Владата 
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

1815. 
Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-тр-

говско работење ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 45/02), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22.12. 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 
ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение, односно 

согласност. 
Стоките од став 1, алинеја 2 и 4 на овој член се 

утврдени во Списокот на стоките, кој е составен дел на 
оваа одлука (Прилог бр.1).  

Член 2 
Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 

со кратенката "Д" и со следните броеви: 
1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-

требно  одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал, како и 
други земјоделски производи. 

Опојните дроги, психотропните материи и прекур-
сорите за кои дозволи издава Министерството за здрав-
ство се наведени во Списокот на опојни дроги и психо-
тропни супстанци и прекурсори што се составен дел на 
списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2); 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно реше-
ние за упис во регистарот на Бирото за метрологија де-
ка ги исполнуваат метролошките и другите услови про-
пишани со закон; 

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна потврда 
за извршен преглед и евидентирање на пропратна технич-
ка документација на производот што се увезува од Инсти-
тутот за стандардизација на Република Македонија. По-
тврдата е потребна само при увоз на готови производи и 
на производи што не се употребувани; 

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за животна средина 
и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 4, 5 
и 6, кои се составен дел на оваа одлука;  

5 - се означени стоките кои се забранети за увоз ако се 
постари од десет години од денот на производството; 

6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Народната банка; 

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од Министерството за внатрешни рабо-
ти или дозвола од Министерството за одбрана; 

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е по-
требна дозвола од  Министерството за култура; 

10 - се означени стоките за чиј увоз е потребна доз-
вола за набавка и поставување на радио станица од 
Управата за телекомуникации. 

Царинскиот орган при царинењето на стоките што 
се наведени во Списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанци, прекурсори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во 
дозволата. 

Член 3 
Барање за добивање на дозвола, одобрение, односно 

согласност од член 1 на оваа одлука поднесува увозникот 
или извозникот на стоките пред органите на управата на-
ведени во член 3 од оваа одлука со следниве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската но-

менклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 

 
Член 4 

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 
одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 
 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 20/2003 и 55/2003). 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе се применува од 01.01.2004 година. 

 
   Бр. 23-5544/1      Претседател на Владата 

22 декември 2003 година     на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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Прилог 1  
Г Л А В А  1  

ЖИВИ ЖИВОТНИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
0106  Други животни, живи:   
 -Цицачи:   
0106 19 --Други:   
 ---Други:   
0106 19 90 90 ----Други......................................................................................................................................................................................  Д4*  
0106 20 00 00 -Влекачи (вклучувајќи змии и желки) ....................................................................................................................................  Д4*  
 -Птици:   
0106 31 00 00 --Птици грабливки .....................................................................................................................................................................  Д4*  
0106 39 --Други:   
0106 39 90 00 ---Други .......................................................................................................................................................................................  Д4*  
0106 90  -Други:   
0106 90 00 90 --Други ........................................................................................................................................................................................  Д4*  

 
* Дозвола се издава само за видови од Прилог број 4 
 

Г Л А В А  3  
РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ'РБЕТНИЦИ 

 
Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 

0306 Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; 
черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во 
саламура; прав, брашно и пелети од черупкари, погодни за човечка исхрана:   

 -Незамрзнати:   
0306 24  --Ракови:   
0306 24 80 00 ---Други ......................................................................................................................................................................................... Д4*  
0307 Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; 

водни без ,рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во 
саламура; прав, брашно и пелети од водни без'рбетници освен черупкари, погодни за човечка исхрана:   

0307 60 00 00 -Полжави, освен морски полжави.............................................................................................................................................. Д4*  
 
* Дозвола е потребна само за видови од Прилог број 4 

 
Г Л А В А  5  

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НА ДРУГО МЕСТО 
НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
0507 Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канџи и 

клунови, необработени или просто приготвени, но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:   
0507 10 00 00 -Слонова коска; прав и отпадоци од слонова коска...............................................................................................................  Д4 Д4 
0507 90 00 00 -Друго..........................................................................................................................................................................................  Д4*  
0511 Производи од животинско потекло неспомнати ниту опфатени на друго место; мртви животни од Глава 1 или 3, 

неупотребливи за човечка исхрана:   
0511 10 00 00 -Сперма на бикови .....................................................................................................................................................................   Д1 

* Дозвола е потребна само за извоз на еленски рогови 
 

Г Л А В А  6  
ЖИВИ ДРВЈА И ДРУГИ РАСТЕНИЈА; ЛУКОВИЦИ, КОРЕЊА И СЛИЧНО; 

СЕЧЕНО ЦВЕЌЕ И УКРАСНИ ЛИСЈА 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
0601 Луковици, грутки, грутчести корења, корења, фиданки, резници и ризоми, за садење, во вегетација или во цвет; 

растенија и корен на цикорија освен корења од тар. број 1212:   
0601 10  -Луковици, грутки, грутчести корења, фиданки на корен, резници и ризоми за садење:    
0601 10 10 00 --Hyacinths...................................................................................................................................................................................   Д1 
0601 10 20 00 --Нарциси ....................................................................................................................................................................................   Д1 
0601 10 30 00 --Лалиња......................................................................................................................................................................................   Д1 
0601 10 40 00 --Гладиоли...................................................................................................................................................................................   Д1 
0601 10 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................   Д1 
0601 20  -Луковици, грутки, грутчесто корење, фиданки на корен, резници и ризоми, во вегетација или цвет; растенија и 

корен на цикорија:    
0601 20 10 00 --Растенија и корен од цикорија...............................................................................................................................................   Д1 
0601 20 30 00 --Орхидеи, hyacinths, нарциси и лалиња .................................................................................................................................   Д1 
0601 20 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................   Д1 
0602 Други живи растенија (вклучувајќи ги нивните корења), резници, калем-гранчиња и калеми; мицелиум ('ртени спо-

ри на печурка на зрна од жита):   
0602 10 -Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми:   
0602 10 10 00 --Лозни ........................................................................................................................................................................................   Д1 
0602 10 90 00 --Други ........................................................................................................................................................................................   Д1 
0602 20 -Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, 

калемени или некалемени:   
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0602 20 10 00 --Лозни ........................................................................................................................................................................................   Д1 
0602 20 90 00 --Други ........................................................................................................................................................................................   Д1 
0602 30 00 00 -Рододендрони и азалеи (горски ружи), калемени или некалемени ....................................................................................   Д1 
0602 40  -Ружи, калемени или некалемени:    
0602 40 10 00 --Некалемени и без пупки .........................................................................................................................................................   Д1 
0602 40 90 00 --Калемени или со пупки...........................................................................................................................................................   Д1 
0602 90  -Друго:   
0602 90 10 00 --Мицелиум за печурки .............................................................................................................................................................   Д1 
0602 90 20 00 --Садници на ананас...................................................................................................................................................................   Д1 
0602 90 30 00 --Садници на зеленчук и јагоди................................................................................................................................................   Д1 
 --Друго:   
 ---Надворешни растенија:   
 ----Дрва, џбунови и грмушки:   
0602 90 41 00 -----Шумски дрва........................................................................................................................................................................   Д1 
 -----Друго:   
0602 90 45 00 ------Гранчиња со корени и млади растенија...........................................................................................................................   Д1 
0602 90 49 00 ------Друго ...................................................................................................................................................................................   Д1 
 ----Други надворешни растенија:   
0602 90 51 00 -----Повеќегодишни растенија ..................................................................................................................................................   Д1 
0602 90 59 00 -----Друго.....................................................................................................................................................................................   Д1 
 ---Внатрешни растенија:   
0602 90 70 00 ----Гранчиња со корени и млади растенија, исклучувајќи кактуси......................................................................................   Д1 
 ----Друго:    
0602 90 91 00 -----Растенија со пупки или цветови, исклучувајќи кактуси.................................................................................................   Д1 
0602 90 99 00 -----Друго.....................................................................................................................................................................................   Д1 
0604 Лисја, гранки и други делови на растенија, без цветови или цветни пупки, треви, мов и лишаи, погодни за букети 

или за украсни цели, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или поинаку приготвени:   
0604 10  -Мов и лишаи:    
0604 10 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д4*   

* Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 5 
 

Г Л А В А  7  
ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
0701 Компир, свеж или разладен:   
0701 10 00 00 -За сеидба.....................................................................................................................................................................................  Д1 
0703 Кромид, алма, лук, праз и други лукови, свежи или разладени:   
0703 10 -Кромид и алма:   
 --Кромид:    
 ---Друго:   
0703 10 19 10 ----За сеидба.................................................................................................................................................................................  Д1 
0703 10 19 30 ----Арпаџик ..................................................................................................................................................................................  Д1 
0703 20  -Лук:   
0703 20 00 10 --За сеидба....................................................................................................................................................................................  Д1 
0703 90  -Праз и други лукови:   
0703 90 00 10 --За сеидба....................................................................................................................................................................................  Д1 
0709 Друг зеленчук, свеж или разладен:   
 -Печурки за јадење и трифли:   
0709 59 --Други:   
0709 59 90 00 ---Други ....................................................................................................................................................................................... Д4*    
0712 Сушен зеленчук, цел, сечен во парчиња, кршен или во прав, но понатаму неприготвен:   
0712 90  -Друг зеленчук; мешаници на зеленчук:    
 --Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat):   
0712 90 11 00 ---Хибриди за сеидба ..................................................................................................................................................................  Д1 
0713 Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:   
0713 10 -Грашок (Pisum sativum):   
0713 10 10 00 --За сеидба....................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.):   
0713 33  --Грав обичен (Phaseolus vulgaris):   
0713 33 10 00 ---За сеидба ..................................................................................................................................................................................  Д1 
0713 40 -Леќа:   
0713 40 00 10 --За сеидба....................................................................................................................................................................................  Д1 
0713 90 -Друго:   
0713 90 00 10 --За сеидба....................................................................................................................................................................................  Д1 

• Дозвола е потребна само за извоз на видови од Прилог број 6 
 

Г Л А В А  1 0  
Ж И Т А 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
1001 Пченица и наполица:   
1001 10  -Тврда пченица:    
1001 10 00 10 --За сеидба...................................................................................................................................................................................  Д1 Д1 
1001 90 -Друго:   
1001 90 10 00 --Пир за сеидба...........................................................................................................................................................................  Д1 Д1 
 --Друг пир, обична пченица и наполица:   
1001 90 91 00 ---Обична пченица и наполица за сеидба ................................................................................................................................  Д1 Д1 
1002 00 'Рж:   
1002 00 00 10 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1003 00 Јачмен:   
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1003 00 10 00 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1004 00 Овес:   
1004 00 00 10 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1005 Пченка:   
1005 10 -За сеидба:   
 --Хибридна:   
1005 10 11 00 ---Двојни хибриди и врвни хибриди ........................................................................................................................................   Д1 
1005 10 13 00 ---Тројни хибриди ......................................................................................................................................................................   Д1 
1005 10 15 00 ---Прости хибриди .....................................................................................................................................................................   Д1 
1005 10 19 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................   Д1 
1005 10 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................   Д1 
1006 Ориз:   
1006 10 -Ориз во лушпа (арпа или суров):   
1006 10 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1007 00 Сорго во зрно:    
1007 00 10 00  -Хибриди за сеидба....................................................................................................................................................................   Д1 
1008 Елда, просо, семе за птици; други жита:   
1008 90  -Други жита:   
 --Други:   
1008 90 90 10 ---За сеидба .................................................................................................................................................................................   Д1 

 
Г Л А В А  1 2  

МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; РАЗНИ ЗРНА, СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; ИНДУСТРИСКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ 
РАСТЕНИЈА;СЛАМА И ДОБИТОЧНА ХРАНА (КАБАСТА) 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
1201 00 Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дробена:   
1201 00 10 00 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1202 Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:   
1202 10  -Во лушпа:   
1202 10 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1204 00  Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено:   
1204 00 10 00 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1205  Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено:   
1205 10  -Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина:   
1205 10 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1206 00  Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено:   
1206 00 10 00 -За сеидба....................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 Друго маслодајно семе и плодови, вклучувајќи кршено или дробено:   
1207 10  -Палмини ореви и јатки:   
1207 10 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 20  -Семе од памук:   
1207 20 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 30  -Семе од рицинус:   
1207 30 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 40  -Семе од сусам:   
1207 40 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 50  -Семе од синап:   
1207 50 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 60  -Семе од шафраника:   
1207 60 10 00 --За сеидба...................................................................................................................................................................................   Д1 
 -Друго:   
1207 91  --Семе од афион:    
1207 91 10 00 ---За сеидба .................................................................................................................................................................................   Д1 
1207 99  --Друго:   
1207 99 20 00 ---За сеидба .................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:   
1209 10 00 00 -Семе од шеќерна репка ............................................................................................................................................................   Д1 
 -Семе од крмни растенија:   
1209 21 00 00 --Семе од луцерка (alfalfa) ........................................................................................................................................................   Д1 
1209 22  --Семе од детелина (Trifolium spp.):   
1209 22 10 00 ---Семе од црвена детелина (Trifolium pratense L..) ...............................................................................................................   Д1 
1209 22 80 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 23  --Семе од виук:   
1209 23 11 00 ---Семе од ливадски виук (Festuca pratensis Huds.) ................................................................................................................   Д1 
1209 23 15 00 ---Семе од црвен виук (Festuca rubra L.)..................................................................................................................................   Д1 
1209 23 80 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 24 00 00 --Семе од кентаки сина трева (Poa pratenisis L.).....................................................................................................................   Д1 
1209 25  --Семе од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, Lolium perenne L.):   
1209 25 10 00 ---Семе од италијанска 'ржна трева (Lolium multiflorum Lam.) ............................................................................................   Д1 
1209 25 90 00 ---Перенијална 'ржна трева (Lolium perenne L.)......................................................................................................................   Д1 
1209 26 00 00 --Семе од Тимотиева трева .......................................................................................................................................................   Д1 
1209 29  --Друго:   
1209 29 10 00 ---Семе од Vetch; семе од Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); коксфут трева (Dactylis glomerate L.); бент трева 

(Agrostis) .....................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 29 50 00 ---Семе од Lupine .......................................................................................................................................................................   Д1 
1209 29 60 00 ---Семе од сточна репка(Beta vulgaris var. aa).........................................................................................................................   Д1 
1209 29 80 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 30 00 00 -Семе од тревнати растенија што главно се одгледуваат поради нивните цветови...........................................................   Д1 
 -Друго:   
1209 91  --Семе од зеленчук:   
1209 91 10 00 ---Семе од Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa и gongylodes L.) .............................................................................   Д1 
1209 91 30 00 ---Семе од цвекло или семе од репа (Beta vulgaris var.conditiva)..........................................................................................   Д1 
 ---Друго:   
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1209 91 90 10 ----Семе од домати .....................................................................................................................................................................   Д1 
1209 91 90 30 ----Семе од краставици..............................................................................................................................................................   Д1 
1209 91 90 70 ----Семе од пиперки ...................................................................................................................................................................   Д1 
1209 91 90 90 ----Друго......................................................................................................................................................................................   Д1 
1209 99  --Друго:   
1209 99 10 00 ---Семе за шумски дрвја ............................................................................................................................................................   Д1 
 ---Друго:   
1209 99 91 00 ----Семе за растенија кои главно се одгледуваат поради нивните цветови, освен оние од тар. подброј 1209 30...........   Д1 
 ----Друго:   
1209 99 99 10 -----Семе од тутун ......................................................................................................................................................................   Д1 
1209 99 99 90 -----Друго.....................................................................................................................................................................................   Д1 
1211 Растенија и делови на растенија (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или 

мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или за инсектицидни, 
фунгицидни или слични цели:   

1211 10 00 00 -Корен од богородични растенија-слатки корења..................................................................................................................   Д1* 
1211 20 00 00 -Корен од гинсенг ......................................................................................................................................................................   Д1* 
1211 30 00 00 -Лисја од кока растение.............................................................................................................................................................  Д1 Д1 
1211 40 00 00 -Афионова слама........................................................................................................................................................................  Д1 Д1 
1211 90 -Друго:   
1211 90 30 00 --Tonquin зрна.............................................................................................................................................................................   Д1* 
1211 90 97 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д4* Д1* 

Д4* Дозвола е потребна при извоз на видови од Прилог број 5 
Д1* Се однесува за фармацевтската индустрија 
 

Г Л А В А  1 3  
ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
1301 Шелак; природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами):   
1301 90  -Друго:   
 --Друго:   
1301 90 90 10 ---Канабис - смола......................................................................................................................................................................  Д1 Д1 
1302 Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други слузи и средства за 

згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:   
 -Растителни сокови и екстракти:   
1302 11 00 00 --Опиум .......................................................................................................................................................................................  Д1 Д1 
1302 19  --Друго:   
 ---Друго:   
 ----Друго:   
1302 19 98 10 -----Види список на имиња на ОДПМ......................................................................................................................................  Д1 Д1 

 
 
 

Г Л А В А  2 2  
ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
2204 Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:   
 -Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол:   
2204 29 --Друго:   
2204 29 10 00 ---Вино освен она споменато во тар. подброј 2204 10 во шишиња со тапа во вид на "печурка" која се држи со врвка 

или држач; вино поинаку точено со висок притисок како резултат на јаглерод диоксид во растворот од 1 до 3 бар, 
мерено на температура од 200 C .............................................................................................................................................  Д1 

 ---Друго:   
 ----Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% vol:   
 -----Квалитетни вина произведени во специфични региони:   
 ------Бели:   
2204 29 12 00 -------Bordeaux...........................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 13 00 -------Bourgogne (Burgundy).....................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 17 00 -------Val de Loire (Loire Valley) ..............................................................................................................................................  Д1 
2204 29 18 00 -------Друго................................................................................................................................................................................  Д1 
 ------Друго:   
2204 29 42 00 -------Bordeaux...........................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 43 00 -------Bourgogne (Burgundy).....................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 44 00 -------Beaujolais .........................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 46 00 -------Côtes du Rhône.................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 47 00 -------Languedoc-Roussillon......................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 48 00 -------Val de Loire (Loire Valley) ..............................................................................................................................................  Д1 
2204 29 58 00 -------Друго................................................................................................................................................................................  Д1 
 -----Друго:   
 ------Бело:   
2204 29 62 00 -------Sicilia (Sicily) ...................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 64 00 -------Veneto...............................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 65 00 -------Друго................................................................................................................................................................................  Д1 
 ------Друго:   
2204 29 71 00 -------Puglia (Apuglia) ...............................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 72 00 -------Sicilia (Sicily) ...................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 75 00 -------Друго................................................................................................................................................................................  Д1 
 ----Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% vol:   
 -----Квалитетни вина произведени во специфични региони:   
2204 29 81 00 ------Бело....................................................................................................................................................................................  Д1 
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2204 29 82 00 ------Друго .................................................................................................................................................................................  Д1 
 -----Друго:   
2204 29 83 00 ------Бело....................................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 84 00 ------Друго .................................................................................................................................................................................  Д1 
 ----Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% vol:   
2204 29 87 00 -----Marsala ................................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 88 00 -----Samos и Muscat de Lemnos................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 89 00 -----Port ......................................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 91 00 -----Madaira и Setubal muscatel ................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 92 00 -----Sherry ..................................................................................................................................................................................  Д1 
2204 29 93 00 -----Tokay (Aszu и Szamorobni) ...............................................................................................................................................  Д1 
2204 29 94 00 -----Друго...................................................................................................................................................................................  Д1 
 ----Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% по зафатнина:   
2204 29 95 00 -----Port   Д1 
2204 29 96 00 -----Madeira, sherry и Setubal muscatel   Д1 
2204 29 97 00 -----Tokay (Aszu и Szamorobni)   Д1 
2204 29 98 00 -----Друго   Д1 
2204 29 99 00 ----Со содржина на реален алкохол што надминува 22% vol..............................................................................................  Д1 
2208 Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пија-

лаци:   
2208 20  -Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:   
 --Во амбалажа поголема од 2 литри:   
2208 20 40 00 ---Суров дестилат   Д1 

 
 
 

Г Л А В А  2 5  
СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И ЦЕМЕНТ 

 
Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 

2503 00  Сулфур од сите видови, освен сублимиран сулфур, таложен и колоиден сулфур:    
2503 00 10 00 -Суров или нерафиниран сулфур ...........................................................................................................................................  Д1 
2503 00 90 00 -Друго........................................................................................................................................................................................  Д1 
2511 Природен бариум сулфат (барити); природен бариум карбонат (витерит), калциниран или некалциниран, освен 

бариум оксидот од тар. број 2816:   
2511 10 00 00 -Природен бариум сулфат (барити) .......................................................................................................................................  Д1 
2511 20 00 00 -Природен бариум карбонат (витерит)..................................................................................................................................  Д1 
2522 Вар негасена, гасена вар и хидраулична вар, освен калциумоксид и хидроксид од тар. број 2825:   
2522 20 00 00 -Вар гасена................................................................................................................................................................................  Д1* 
2524 00 Азбест:   
2524 00 30 00 -Влакна, лушпички или прав ..................................................................................................................................................  Д4 
2524 00 80 00 -Друго........................................................................................................................................................................................  Д4 
2528 Природни борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани), освен борати издвоени од природна 

солена вода; природна борна киселина која содржи не повеќе од 85% по маса на H3BO3 пресметано на сува маса:   
2528 10 00 00 -Природни натриум борати и нивни концентрати (калцинирани или некалцинирани) ..................................................  Д1 

 
 
 

Г Л А В А  2 6  
РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
2612  Руди на уран или ториум и концентрати:   
2612 10  -Руди на уран и концентрати:   
2612 10 10 00 --Руди на уран и уранов оксид, и нивни концентрати, со содржина на уран повеќе од 5% по маса (Euratom) ............ Д4 Д4 
2612 10 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2612 20  -Руди на ториум и концентрати:    
2612 20 10 00 --Моназит; ураноторијанит и други руди на ториум и концентрати, со содржина на ториум поголема од 20% по 

маса (Euratom) .......................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2612 20 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2613 Руди на молибден и концентрати:   
2613 10 00 00 -Пржени..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2613 90 00 00 -Други........................................................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2618 00 00 00 Гранулирана згура од производство на железо или челик..................................................................................................  Д4 
2619 00  Згура (освен гранулирана згура), коварина и други отпадоци при производство на железо или челик:   
2619 00 20 00 ‡Отпадоци погодни за повторно добивање на железо или манган...................................................................................   Д4 
2619 00 40 00 ‡Згура погодна за екстракција на титан оксид ....................................................................................................................   Д4 
2619 00 80 00 ‡Друго ......................................................................................................................................................................................   Д4 
2620 Пепел и остатоци (освен од производство на железо или челик), што содржат арсен, метали или соединенија на 

метали:   
 
 
 
 
 
______________________ 
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* Дозвола е потребна само ако стоката е наменета за упореба во земјоделието за заштита на растенија 
 

 -Што содржат главно цинк:   
2620 11 00 00 --Талог од галванизација со цинк...........................................................................................................................................  Д4 
2620 19 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 
 -Што содржат главно олово:   
2620 21 00 00 --Талог од оловен бензин и талог од оловни анти-детонаторски соединенија .................................................................  Д4 
2620 29 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 
2620 30 00 00 -Што содржат главно бакар ....................................................................................................................................................  Д4 
2620 40 00 00 -Што содржат главно алуминиум ..........................................................................................................................................  Д4 
2620 60 00 00 -Што содржат арсен, жива, талиум или нивни смеши, од вид кои се употребува за добивање на арсен или на овие 

метали или за производство на нивни соединенија .............................................................................................................  Д4 
 -Друго:    
2620 91 00 00 --Што содржат антимон, берилиум, кадмиум, хром или нивни смеши.............................................................................  Д4 
2620 99 ‡‡Друго:   
2620 99 10 00 ‡‡‡Што содржи главно никел ..................................................................................................................................................   Д4 
2620 99 20 00 ‡‡‡Што содржи главно ниобиум и тантал..............................................................................................................................   Д4 
2620 99 40 00 ‡‡‡Што содржи главно калај....................................................................................................................................................   Д4 
2620 99 60 00 ‡‡‡Што содржи главно титан...................................................................................................................................................   Д4 
2620 99 95 00 ‡‡‡Друго .....................................................................................................................................................................................   Д4 
2621  Други згури и пепели, вклучувајќи пепел од морски алги; пепел и остатоци од спалување на градски отпад:   
2621 10 00 00 -Пепел и остатоци од спалување на градски отпад..............................................................................................................  Д4 
2621 90 00 00 -Друго........................................................................................................................................................................................  Д4 

 
Г Л А В А  2 7  

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА ДЕСТИЛАЦИЈА; 
БИТУМЕНОЗНИ МАТЕРИИ; МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
2707 Масла и други производи на дестилацијата на катран од камен јаглен на висока температура; слични производи кај 

кои масата на ароматските состојки ја надминува масата на неароматските состојки:   
2707 10  -Бензол (бензен):   
2707 10 90 00 --За други намени.....................................................................................................................................................................  Д1 
2707 20  -Толуол (толуен):   
2707 20 10 00 --За употреба како погонско или енергетско гориво ........................................................................................................... Д1 Д1 
2707 20 90 00 --За други намени..................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2707 30  -Ксилол (ксилени):    
2707 30 90 00 --За други намени.....................................................................................................................................................................  Д1 
2707 60 00 00 -Феноли .....................................................................................................................................................................................  Д1 
2710  Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место 

неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуме-
нозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла:   

 -Отпадочни масла:   
2710 91 00 00 --Што содржат полихлорирани бифенили (PCBs), полихлорирани терфенили (PCTs) или полибромирани бифенили 

(PBBs)........................................................................................................................................................................................  Д4 
2710 99 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 
2712 Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, 

восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани 
или небојосани:   

2712 90  -Друго:    
 --Друго:   
 ---Друго:   
2712 90 99 00 ----Друго....................................................................................................................................................................................  Д4 
2713 Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали:   
2713 90  -Други остатоци од нафта или од масла добиени од битуменозни минерали:   
2713 90 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 

 
 

Г Л А В А  2 8  
НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД 

МЕТАЛИ НА РЕТКА ЗЕМЈА, ОД РАДИАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
 I. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ   
2801 Флуор, хлор, бром и јод:   
2801 10 00 00 -Хлор .........................................................................................................................................................................................  Д1 
2801 20 00 00 -Јод.............................................................................................................................................................................................  Д1 
2801 30 -Флуор; бром:   
2801 30 10 00 --Флуор......................................................................................................................................................................................  Д1 
2801 30 90 00 --Бром ........................................................................................................................................................................................  Д1 
2802 00 00 00 Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден сулфур .........................................................................................................  Д1 
2804 Водород, ретки гасови и други неметали:   
2804 70 00 00 -Фосфор.....................................................................................................................................................................................  Д1 
2804 80 00 00 -Арсен........................................................................................................................................................................................  Д1 
2805 Алкални или земноалкални метали; метали на ретка земја, скандиум и итриум, вклучувајќи нивни меѓусебни 

мешаници и легури; жива:   
 -Алкални или земноалкални метали:   
2805 11 00 00 --Натриум..................................................................................................................................................................................  Д1 
2805 12 00 00 --Калциум..................................................................................................................................................................................  Д1 
2805 19  --Друго:   
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2805 19 10 00 ---Стронциум и бариум ...........................................................................................................................................................  Д1 
2805 40  -Жива:   
2805 40 10 00 --Во шишиња со нето маса од 34,5 кг (стандардна маса) со фоб вредност, по шише, што не надминува 224 евра.....  Д1 
 II. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНСКИ КИСЛОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ   
2806 Хлороводород (хлороводородна киселина); хлоросулфонска киселина:   
2806 10 00 00 -Хлороводород (хлороводородна киселина)......................................................................................................................... Д1 Д1 
2807 00 Сулфурна киселина; олеум:   
2807 00 10 00 -Сулфурна киселина ................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
2807 00 90 00 -Олеум (чадлива сулфурна киселина).................................................................................................................................... Д1 Д1 
2808 00 00 00 Азотна киселина; сулфонитрични киселини ........................................................................................................................  Д1 
2809 Дифосфорпентоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини, хемиски определени или неопределени:   
2809 20 00 00 -Фосфорна киселина и полифосфорни киселини.................................................................................................................  Д1 
2810 00  Оксиди на бор; борни киселини:   
2810 00 10 00 -Дибор триоксид ...................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2811 Други неоргански киселини и други неоргански кислородни соединенија на неметали:   
 -Други неоргански киселини:   
2811 11 00 00 --Флуороводород (флуороводородна киселина) ..................................................................................................................  Д1 
2811 19 --Други:   
2811 19 10 00 ---Бромоводород (бромоводородна киселина) .....................................................................................................................  Д1 
2811 19 20 00 ---Цијановодород (цијановодородна киселина) ...................................................................................................................  Д1 
 III. ХАЛОГЕНИ ИЛИ СУЛФУРНИ 

СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ   
2813 Сулфиди на неметали; комерцијален фосфортрисулфид:   
2813 10 00 00 -Јаглеродисулфид.....................................................................................................................................................................  Д1 
 IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИ   
2814 Амонијак, безводен или во воден раствор:   
2814 10 00 00 -Амонијак, безводен ................................................................................................................................................................  Д1 
2814 20 00 00 -Амонијак во воден раствор....................................................................................................................................................  Д1 
2815 Натриумхидроксид (каустична сода); калиумхидроксид (каустична поташа); пероксиди на натриум или калиум:   
 -Натриумхидроксид (каустична сода):   
2815 11 00 00 --Цврст.......................................................................................................................................................................................  Д1 
2815 12 00 00 --Во воден раствор (раствор на сода или течна сода) ..........................................................................................................  Д1 
2815 20 -Калиумхидроксид (каустична поташа):   
2815 20 10 00 --Цврст.......................................................................................................................................................................................  Д1 
2815 20 90 00 --Во воден раствор (раствор на калиум или течен калиум) ................................................................................................  Д1 
2825 Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли; други неоргански бази; други оксиди, хидроксиди и перок-

сиди на метали:   
2825 10 00 00 -Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански соли ......................................................................................................  Д1 
2825 20 00 00 -Оксиди и хидроксиди на литиум ..........................................................................................................................................  Д1 
2825 50 00 00 -Оксиди и хидроксиди на бакар .............................................................................................................................................  Д1 
2825 80 00 00 -Оксиди на антимон.................................................................................................................................................................  Д1 
2825 90 -Друго:   
2825 90 50 00 --Оксиди на жива .....................................................................................................................................................................  Д1 
2825 90 60 00 --Кадмиумоксид .......................................................................................................................................................................  Д1 
 V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ, НА 

НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ   
2826 Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни соли на флуор:   
 -Флуориди на:   
2826 11 00 00 --Амониум или натриум..........................................................................................................................................................  Д1 
2827 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и оксијодиди:   
2827 10 00 00 -Амониумхлорид......................................................................................................................................................................  Д1 
2827 20 00 00 -Калциумхлорид.......................................................................................................................................................................  Д1 
 -Други хлориди:   
2827 31 00 00 --На магнезиум .........................................................................................................................................................................  Д1 
2827 36 00 00 --На цинк...................................................................................................................................................................................  Д1 
2827 39  --Други:   
2827 39 10 00 ---На калај .................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Оксихлориди и хидросихлориди:   
2827 41 00 00 --На бакар..................................................................................................................................................................................  Д1 
2827 49 --Други:   
2827 49 10 00 ---На олово ................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Бромиди и оксибромиди:   
2827 51 00 00 --Бромиди на натриум или калиум.........................................................................................................................................  Д1 
2827 60 00 00 -Јодиди и оксијодиди...............................................................................................................................................................  Д1 
2828 Хипохлорити; комерцијален калциумхипохлорит; хлорити; хипобромити:   
2828 10 00 00 -Комерцијален калциум хипохлорит и други калциум хипохлорити ................................................................................  Д1 
2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати:   
 -Хлорати:   
2829 11 00 00 --На натриум.............................................................................................................................................................................  Д1 
2829 90 -Друго:   
2829 90 10 00 --Перхлорати.............................................................................................................................................................................  Д1 
2829 90 40 00 --Бромати на калиум или на натриум ....................................................................................................................................  Д1 
2830 Сулфиди; полисулфиди, хемиски определени или неопределени:   
2830 10 00 00 -Сулфиди на натриум ..............................................................................................................................................................  Д1 
2830 20 00 00 -Цинк сулфид............................................................................................................................................................................  Д1 
2830 90 -Други:   
2830 90 11 00 --Сулфиди на калциум, на антимон или на железо ..............................................................................................................  Д1 
2831 Дитионити и сулфоксилати:   
2831 10 00 00 -На натриум ..............................................................................................................................................................................  Д1 
2832 Сулфити; тиосулфати:   
2832 10 00 00 -Сулфити на натриум...............................................................................................................................................................  Д1 
2832 30 00 00 -Тиосулфати..............................................................................................................................................................................  Д1 
2833 Сулфати; стипси; пероксисулфати (персулфати):   
 -Други сулфати:   
2833 25 00 00 --На бакар..................................................................................................................................................................................  Д1 
2833 29 --Други:   
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2833 29 10 00 ---На кадмиум...........................................................................................................................................................................  Д1 
2833 29 70 00 ---На жива; на олово ................................................................................................................................................................  Д1 
2834 Нитрити; нитрати:   
2834 10 00 00 -Нитрити ...................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Нитрати на:   
2834 29 --Други:   
2834 29 20 00 ---Бариум; берилиум; кадмиум; кобалт; никел; олово.........................................................................................................  Д1 
2834 29 30 00 ---Бакар; жива ...........................................................................................................................................................................  Д1 
2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, хемиски определени или 

неопределени:   
 -Полифосфати:   
2835 31 00 00 --Натриумтрифосфат (натриум триполифосфат) .................................................................................................................  Д4 
2835 39 00 00 --Други ......................................................................................................................................................................................  Д4 
2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); комерцијален амониум карбонат кој содржи амониум карбамат:   
2836 60 00 00 -Бариум карбонат .....................................................................................................................................................................  Д1 
 -Друго:   
2836 99 --Друго:   
 ---Карбонати:   
2836 99 18 00 ----Друго....................................................................................................................................................................................  Д4 
2837 Цијаниди, оксицијаниди и комплексни цијаниди:   
 -Цијаниди и оксицијаниди:   
2837 11 00 00 --На натриум.............................................................................................................................................................................  Д1 
2837 19 00 00 --Други ......................................................................................................................................................................................  Д1 
2840 Борати; пероксиборати (перборати):   
 -Динатриум тетраборат (пречистен боракс):   
2840 11 00 00 --Безводен .................................................................................................................................................................................  Д1 
2840 19  --Друго:   
2840 19 10 00 ---Динатриум тетраборат пентахидрат ..................................................................................................................................  Д1 
2841 Соли на оксиметали или пероксиметални киселини:   
 -Манганити, манганати и перманганати:   
2841 61 00 00 --Калиум перманганат .............................................................................................................................................................  Д1 
 VI. РАЗНО   
2843 Благородни метали во колоидна состојба; неоргански или органски соединенија на благородни метали, хемиски 

определени или неопределени; амалгами на благородни метали:   
2843 10  -Благородни метали во колоидна состојба:   
2843 10 10 00 --Сребро ....................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Соединенија на сребро:   
2843 21 00 00 --Сребров нитрат......................................................................................................................................................................  Д1 
2844 Радиоактивни хемиски елементи и радиоактивни изотопи (вклучувајќи фисиони или оплодувачки хемиски еле-

менти и изтопи) и нивни соединенија; мешаници и остатоци што ги содржат тие производи:   
2844 10  -Уран, природен и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и 

мешаници што содржат природен уран или соединенија на природен уран:   
 --Природен уран:   
2844 10 10 00 ---Суров; отпадоци и остатоци (Euratom).............................................................................................................................. Д4 Д4 
2844 10 30 00 ---Обработен (Euratom)............................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2844 10 50 00 --Феро-уран............................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 10 90 00 --Друго (Euratom) ..................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 20  -Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи 

кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран збогатен во U 235, плутониум или соединенија на 
тие производи:   

 --Уран збогатен во U 235 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и 
мешаници што содржат уран збогатен во U 235 или соединенија на тие производи:   

2844 20 25 00 ---Феро-уран ............................................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2844 20 35 00 ---Друго (Euratom).................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
 --Плутониум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници 

што содржат плутониум или соединенија на тие производи:   
 ---Машаници на уран и плутониум:   
2844 20 51 00 ----Феро-уран ............................................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2844 20 59 00 ----Друго (Euratom) .................................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2844 20 99 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 30  -Уран осиромашен во U 235 и негови соединенија; ториум и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи 

кермети), керамички производи и мешаници што содржат уран осиромашен во U 235, ториум или соединенија на 
тие производи:   

 --Уран осиромашен во U 235; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што 
содржат уран осиромашен во U 235 или соединенија на тие производи:   

2844 30 11 00 ---Кермети................................................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2844 30 19 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
 --Ториум; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што содржат ториум или 

соединенија на тој производ:   
2844 30 51 00 ---Кермети................................................................................................................................................................................. Д4 Д4 
 ---Друго:   
2844 30 55 00 ----Суров, отпадоци и остатоци (Euratom)............................................................................................................................. Д4 Д4 
 ----Обработен:   
2844 30 61 00 -----Прачки, шипки, аголници, форми и секции, листови и ленти (Euratom).................................................................... Д4 Д4 
2844 30 69 00 -----Друго (Euratom) ................................................................................................................................................................. Д4 Д4 
 --Соединенија на уран осиромашен во U 235 или на ториум, заедно измешани или неизмешани:   
2844 30 91 00 ---На ториум или на ураниум осиромашен во U 235, заедно измешани или неизмешани (Euratom), освен соли на 

ториум ....................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 30 99 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 40  -Радиоактивни елементи и изотопи и соединенија освен оние од тар. подброј 2844 10, 2844 20 или 2844 30; легури, 

дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и мешаници што ги содржат тие елементи, изотопи или 
соединенија; радиоактивни остатоци:   

2844 40 10 00 --Уран добиен од U 233 и негови соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички производи и 
мешаници и соединенија добиени од U 233 или соединенија на тој производ ................................................................ Д4 Д4 

 --Друго:   
2844 40 20 00 ---Вештачки радиоактивни изотопи (Euratom) ..................................................................................................................... Д4 Д4 
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2844 40 30 00 ---Соединенија на вештачки радиоактивни изотопи (Euratom) .......................................................................................... Д4 Д4 
2844 40 80 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2844 50 00 00 -Искористени (одзрачени) горивни елементи (патрони) на нуклеарни реактори ............................................................ Д4 Д4 
2845 Изотопи освен изотопите од тар. број 2844; неоргански и органски соединенија на тие изотопи, хемиски опре-

делени или неопределени:   
2845 10 00 00 -Тешка вода (деутериум оксид).............................................................................................................................................. Д4 Д4 
2845 90  -Друго:    
2845 90 10 00  --Деутериум и негови соединенија; водород и негови соединенија, збогатени во деутериум; мешаници и раствори 

што ги содржат овие производи (Euratom) ........................................................................................................................... Д4 Д4 
2845 90 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2847 00 00 00 Водород пероксид, зацврснат или незацврснат со уреа ............................................................................  Д1 
2848 00 00 00 Фосфиди, хемиски определени или неопределени, освен ферофосфор ..................................................  Д1 

 
 

Г Л А В А  2 9  
ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

 
Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 

 I. ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2902 Циклични јаглеводороди:   
2902 20 00 00 -Бензен.......................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 30 00 00 -Толуен...................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Ксилени:   
2902 41 00 00 --о-Ксилен .................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 42 00 00 --m-Ксилен ................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 43 00 00 --p-Ксилен .................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 50 00 00 -Стирен......................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 60 00 00 -Етиензен...................................................................................................................................................................................  Д1 
2902 90 -Други:   
2902 90 10 00 --Нафталин и антрацен ............................................................................................................................................................  Д1 
2903 Халогени деривати на јаглеводороди:   
 -Хлорирани деривати на заситени ациклични јаглеводороди:   
2903 11 00 00 --Хлорометан (метил хлорид) и холоретан (етил хлорид) ..................................................................................................  Д1 
2903 12 00 00 --Дихлорметан (метилен хлорид)...........................................................................................................................................  Д1 
2903 13 00 00 --Хлороформ (трихлорметан) .................................................................................................................................................  Д1 
2903 14 00 00 --Јагленород тетрахлорид........................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 15 00 00 --1,2-Дихлоретан (етилен дихлорид) .....................................................................................................................................  Д1 
2903 19 --Други:   
2903 19 10 00 ---1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)............................................................................................................................... Д4 Д4 
 -Хлорирани деривати, на незаситени ациклични јаглеводороди:   
2903 21 00 00 --Винил хлорид (хлоретилен) .................................................................................................................................................  Д1 
2903 22 00 00 --Трихлоретилен.......................................................................................................................................................................  Д1 
2903 23 00 00 --Тетрахлоретилен (перхлоретилен) ......................................................................................................................................  Д1 
2903 30 -Флуорирани, бромирани или јодирани деривати на ациклични јаглеводороди:   
 --Бромиди:   
2903 30 33 00 ---Бромометан (метил бромид) ...............................................................................................................................................  Д4 
2903 30 35 00 ---Дибромоетан.........................................................................................................................................................................  Д1 
 -Халогенирани деривати на ациклични јаглеводороди што содржат два или повеќе различни халогени елементи:   
2903 41 00 00 --Трихлорофлуорометан.......................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 42 00 00 --Дихлородифлуорометан ....................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 43 00 00 --Трихлоротрифлуороетани .................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 44  --Дихлоротетрафлуороетани и хлоропента- флуороетан:   
2903 44 10 00 ---Дихлоротетрафлуороетани ................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2903 44 90 00 ---Хлоропентафлуороетан....................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 45  --Други деривати перхалогенирани само со флуор и хлор:   
2903 45 10 00 ---Хлоротрифлуорометан ........................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 15 00 ---Пентахлорофлуороетан ....................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 45 20 00 ---Тетрахлородифлуороетани ................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2903 45 25 00 ---Хептахлорофлуоропропани ................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 30 00 ---Хексахлородифлуоропропани ............................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 35 00 ---Пентахлоротрифлуоропропани .......................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 45 40 00 ---Тетрахлоротетрафлуоропропани........................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 45 00 ---Трихлоропентафлуоропропани .......................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 45 50 00 ---Дихлорохексафлуоропропани ............................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 55 00 ---Хлорохептафлуоропропани ................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 45 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4* 
2903 46 --Бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан и дибромотетрафлуороетани:   
2903 46 10 00 ---Бромохлородифлуорометан................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 46 20 00 ---Бромотрифлуорометан ........................................................................................................................................................ Д4 Д4 
2903 46 90 00 ---Дибромотетрафлуороетани................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2903 47 00 00 --Други перхалогенирани деривати ....................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 49  --Други:   
 ---Халогенирани само со флуор и хлор:    
2903 49 10 00 ----На метан, етан или пропан................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2903 49 20 00 ----Друго.................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
 ---Халогенирани само со флуор и бром:   
2903 49 30 00 ----На метан, етан или пропан................................................................................................................................................. Д4 Д4 
2903 49 40 00 ----Друго.................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
2903 49 80 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
 -Халогенирани деривати на циклански, цикленски и циклотерпенски јаглеводороди:   
2903 51 00 00 --1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан ......................................................................................................................................  Д1 
 -Халогенирани деривати на армоатични јаглеводороди:   
2903 61 00 00 --Хлорбензен, о-дихлорбензен и р-дихлорбензен................................................................................................................  Д1 
2903 62 00 00 --Хексахлорбензен и DDT (1,1,1-трихлоро-2,2 бис (р-хлорфенил)етан)...........................................................................  Д1 
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2904 Сулфо, нитро или нитрозо деривати на јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани:   
2904 20 00 00 -Деривати што содржат само нитро или само нитрозо групи ............................................................................................ Д7 Д7 
2904 90 -Други:   
2904 90 40 00 --Трихлоронитрометан (хлоропикрин)..................................................................................................................................  Д1 
 II. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2905 Ациклични алкохоли и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
 -Заситени монохидроксилни алкохоли:   
2905 11 00 00 --Метанол (метил алкохол) .....................................................................................................................................................  Д1 
2905 13 00 00 --Бутан-1-ол (n-бутил алкохол) ..............................................................................................................................................  Д1 
2905 14 --Други бутаноли:   
2905 14 10 00 ---2-Метилпропан-2-ол (терт-бутил алкохол).......................................................................................................................  Д1 
2905 15 00 00 --Пентанол (амил алкохол) и негови изомери ......................................................................................................................  Д1 
2905 16 --Октанол (октил алкохол) и негови изомери:   
2905 16 20 00 ---Октан-2-ол ............................................................................................................................................................................  Д1 
2905 17 00 00 --Додекан-1-ол (лаурил алкохол), хексадекан- 1-ол (цетил алкохол) и октадекан-1-ол (стеарил алкохол) ..................  Д1* 
 -Диоли:   
2905 31 00 00 --Етилен гликол (етандиол).....................................................................................................................................................  Д1 
2905 32 00 00 --Пропилен гликол (пропан-1,2-диол) ...................................................................................................................................  Д1* 
2905 39 --Друго:   
2905 39 10 00 ---2-Метилпентан-2,4-диол (хексилен гликол) .....................................................................................................................  Д1 
2905 39 20 00 ---Бутан-1,3-диол......................................................................................................................................................................  Д1 
 -Други полихидроксилни алкохоли:   
2905 43 00 00 --Манитол..................................................................................................................................................................................  Д1* 
2905 45 00 00 --Глицерин ................................................................................................................................................................................  Д1* 
 -Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати на ациклични алкохоли:   
2905 51 00 00 --Етклорвинол (INN)................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
2906 Циклични алкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
 -Циклански, цикленски или циклотерпенски:   
2906 12 00 00 --Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли................................................................................  Д1 
 -Ароматични:   
2906 21 00 00 --Бензил алцохол ......................................................................................................................................................................  Д1 
 III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2907 Феноли; фенолалкохоли:   
 -Монофеноли:   
2907 11 00 00 --Фенол (хидроксибензен) и негови соли..............................................................................................................................  Д1 
2907 12 00 00 --Крезоли и нивни соли ...........................................................................................................................................................  Д1 
2907 14 00 00 --Ксиленоли и нивни соли.......................................................................................................................................................  Д1 
2907 15  --Нафтоли и нивни соли:    
2907 15 10 00 ---1-нафтол ................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Полифеноли; фенол-алкохоли:   
2907 21 00 00 --Резорцин и негови соли ........................................................................................................................................................  Д1 
2907 22 --Хидрохинон (хинол) и негови соли:   
2907 22 00 10 ---Хидрохинон (хинол) ............................................................................................................................................................  Д1 
 IV. ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, ПЕРОКСИДИ НА ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА КЕТОНИ, ЕПОКСИДИ 

СО ТРИЧЛЕН ПРСТЕН, АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ, И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ 
НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   

2909 Етри, етералкохоли, етерфеноли, етералкохол-феноли, пероксиди на алкохол, пероксиди на етер, пероксиди на 
кетони (хемиски определени или неопределени), и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   

 -Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
2909 11 00 00 --Диетил етер ............................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
2909 30 -Ароматични етри и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
2909 30 10 00 --Дифенил етер .........................................................................................................................................................................  Д1 
 -Етералкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро, или нитрозо деривати:   
2909 41 00 00 --2,2'-Оксидиетанол (диетилен гликол, дигол) .....................................................................................................................  Д1 
2910 Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и епоксиетри, со тричлен прстен, и нивни халогени, сулфо, нитро или 

нитрозо деривати:   
2910 10 00 00 -Оксиран (етилен оксид) .........................................................................................................................................................  Д1 
 V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДНА ФУНКЦИЈА   
2912 Алдехиди, со или без други кислородни функции; циклични полимери на алдехиди; параформалдехид:   
 -Ациклични алдехиди без друга кислородна функција:   
2912 11 00 00 --Метанал (формалдехид) .......................................................................................................................................................  Д1 
 -Циклични алдехиди без друга кислородна функција:   
2912 21 00 00 --Бензалдехид ...........................................................................................................................................................................  Д1 
 VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И 

ХИНОНСКА ФУНКЦИЈА   
2914 Кетони и хинони, со или без друга кислородна функција, и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
 -Ациклични кетони без други кислородни функции:   
2914 11 00 00 --Ацетон .................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2914 12 00 00 --Бутанон (метил етил кетон).................................................................................................................................................. Д1 Д1 
2914 13 00 00 --4-метилпентан-2-он (метил изобутил кетон) .....................................................................................................................  Д1 
 -Циклонски, цикленски или циклотерпенски кетони без друга кислородна функција:   
2914 22 00 00 --Циклохексанон и метилциклохексанони............................................................................................................................  Д1 
 -Ароматични кетони без друга кислородна функција:   
2914 31 00 00 --Фенилацетон (фенилпропан-2-он)....................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Хинони:   
2914 61 00 00 --Антрахинон............................................................................................................................................................................  Д1 
2914 69  --Друго:   
2914 69 10 00 ---1,4-Нафтахинон....................................................................................................................................................................  Д1 
2914 70 -Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
2914 70 00 10 --4' - терт - Бутил - 2',6' - диметил - 3',5' -динитроацетофенон (musk keton.......................................................................  Д1 
 VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ; ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНИ И 

НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2915 Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни 

халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
 -Мравја киселина, нејзини соли и естри:   
2915 11 00 00 --Мравја киселина ....................................................................................................................................................................  Д1 
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2915 12 00 00 --Соли на мравја киселина ......................................................................................................................................................  Д1 
2915 13 00 00 --Естри на мравја киселина .....................................................................................................................................................  Д1 
 -Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид на оцетна киселина:   
2915 21 00 00 --Оцетна киселина....................................................................................................................................................................  Д1 
2915 23 00 00 --Кобалт ацетати.......................................................................................................................................................................  Д1 
2915 24 00 00 --Анхидрид на оцетна киселина ............................................................................................................................................. Д1 Д1 
2915 39  --Друго:   
2915 39 50 00 ---p-Толул ацетат, фенилпропил ацетати, бензил ацетат, родинил ацетат, санталил ацетат и ацетати на фенилетан-

1,2-диол .....................................................................................................................................................................................  Д1 
2915 40 00 00 -Моно-, ди- или трихлорацетни киселини, нивни соли и естри .........................................................................................  Д1 
2915 90 -Друго:   
2915 90 20 00 --Хлороформати .......................................................................................................................................................................  Д1 
2916 Незаситени ациклични монокарбонски киселини, циклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогени-

ди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
 -Незаситени ациклични монокарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни 

деривати:   
2916 11 00 00 --Акрилна киселина и нејзини соли ......................................................................................................................................  Д1 
2916 12 --Естри на акрилна киселина:   
2916 12 10 00 ---Метил акрилат ......................................................................................................................................................................  Д1 
2916 12 20 00 ---Етил акрилат.........................................................................................................................................................................  Д1 
2916 13 00 00 --Метакрилна киселина и нејзини соли .................................................................................................................................  Д1 
2916 14  --Естри на метакрилна киселина:   
2916 14 10 00 ---Метил метакрилат................................................................................................................................................................  Д1 
 -Ароматични монокарбонски киселини нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   
2916 31 00 00 --Бензоева киселина, нејзини соли и естри ...........................................................................................................................  Д1 
2916 32 --Бензоил пероксид и бензоил хлорид:   
2916 32 10 00 ---Бензоил пероксид.................................................................................................................................................................  Д1 
2916 32 90 00 ---Бензоил хлорид ....................................................................................................................................................................  Д1 
2916 34 00 00 --Фенилоцетна киселина и нејзини соли ............................................................................................................................... Д1 Д1 
2916 35 00 00 --Естри на фенилоцетна киселина.......................................................................................................................................... Д1 Д1 
2917 Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро 

или нитрозо деривати:   
 -Ациклични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   
2917 11 00 00 --Оксална киселина, нејзини соли и естри ............................................................................................................................  Д1 
2917 14 00 00 --Анхидрид на малеинска киселина.......................................................................................................................................  Д1 
 -Ароматични поликарбонски киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   
2917 35 00 00 --Анхидрид на фтална киселина.............................................................................................................................................  Д1 
2918 Карбонски киселини со додатна кислородна функција и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; 

нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозодеривати:   
 -Карбонски киселини со алкохолна функција но без друга кислородна функција, нивни анхидриди, халогениди, 

пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   
2918 11 00 00 --Млечна киселина, нејзини соли и естри .............................................................................................................................  Д1 
 -Карбонски киселини со фенолна функција но без други кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, 

пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   
2918 21 00 00 --Салицилна киселина и нејзини соли ...................................................................................................................................  Д1 
2918 22 00 00 --o-ацетилсалицилна киселина, нејзини соли и естри..........................................................................................................  Д1 
2918 23 --Други естри на салицилна киселина и нивни соли:   
2918 23 10 00 ---Метил салицилат и фенил салицилат (салол) ...................................................................................................................  Д1 
 VIII. ЕСТРИ НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛИ И НИВНИ СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 

НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2920 Естри на другите неоргански киселини од неметали (освен естри на водородхалогениди) и нивни соли; нивни 

халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
2920 90 -Друго:   
 --Други производи:   
2920 90 85 10 ---Нитроглицерин..................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2920 90 85 20 ---Други естри на азотна киселина......................................................................................................................................... Д7 Д7 
 IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНА ФУНКЦИЈА   
2921 Соединенија со амино функција:   
 -Ациклични моноамини и нивни деривати; нивни соли:   
2921 11  --Метиламин, ди- или триметиламин и нивни соли:    
2921 11 10 00 ---Метиламин, ди- или триметиламин ...................................................................................................................................  Д1 
2921 12 00 00 --Диетиламин и негови соли ...................................................................................................................................................  Д1 
2921 19 --Друго:   
2921 19 10 00 ---Триетиламин и негови соли................................................................................................................................................  Д1 
2921 19 30 00 ---Изопропиламин и негови соли ...........................................................................................................................................  Д1 
 -Ациклични полиамини и нивни деривати; нивни соли:   
2921 21 00 00 --Етилендиамин и негови соли ...............................................................................................................................................  Д1 
2921 30 -Циклански, цикленски или циклотерпенски моно- или полиамини, и нивни деривати; нивни соли:   
2921 30 10 00 --Циклохексиламин и циклохексилдиметиламин и нивни соли.........................................................................................  Д1 
 -Ароматични моноамини и нивни деривати; нивни соли:   
2921 41 00 00 --Анилин и негови соли...........................................................................................................................................................  Д1 
2921 46 00 00 --Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), 

лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); нивни соли........................................ Д1 Д1 
2921 49 --Друго:   
 ---Друго:   
2921 49 80 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Ароматични полиамини и нивни деривати; нивни соли:   
2921 51  --o-, m-, p- Фенилендиамин, диаминотолуени и нивни деривати; нивни соли:   
 ---o-, m-, p- Фенилендиамини, диаминотолуени и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати, нивни соли:   
2921 51 11 00 ----m- Фенилендиамини со чистота по маса од 99% или повеќе и со содржина на: 

 - 1% или помалку по маса вода, 
 - 200 мг/кг или помалку o-фенилендиамин и 
 - 450 мг/кг или помалку p-фенилендиамин.......................................................................................................................  Д1 

2922 Амино-соединенија со кислородна функција:   
 -Амино-алкохоли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни етри и естри; нивни 

соли:   
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2922 11 00 00 --Моноетаноламин и негови соли ..........................................................................................................................................  Д1 
2922 12 00 00 --Диетаноламин и негови соли ...............................................................................................................................................  Д1 
2922 13  --Триетаноламин и негови соли:   
2922 13 10 00 ---Триетаноламин.....................................................................................................................................................................  Д1 
2922 13 90 00 ---Соли на триетаноламин.......................................................................................................................................................  Д1 
2922 14 00 00 --Декстропропоксифен (INN) и негови соли ........................................................................................................................ Д1 Д1 
2922 19 --Друго:   
 ---Друго:   
2922 19 80 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Амино-нафтоли и други амино-феноли, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција, нивни 

етри и естри; нивни соли:   
2922 29 --Друго:    
2922 29 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ ...................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Амино-алдехиди, амино-кетони и амино-хинони, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна 

функција; нивни соли:   
2922 31 00 00 --Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); нивни соли............................................................................ Д1 Д1 
 --Друго:    
2922 39 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ ...................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Амино-киселини, освен оние што содржат повеќе од еден вид кислородна функција; и нивни естри; нивни соли:   
2922 41 00 00 --Лизин и негови естри; нивни соли ......................................................................................................................................  Д1* 
2922 42 00 00 --Глутаминска киселина и нејзини соли................................................................................................................................ Д1** Д1** 
2922 43 00 00 --Антранилна киселина и нејзини соли ................................................................................................................................. Д1 Д1 
2922 44 00 00 --Тилидин (INN) и негови соли .............................................................................................................................................. Д1 Д1 
2922 49 --Друго:   
2922 49 10 00 ---Глицин...................................................................................................................................................................................  Д1* 
2922 49 20 00 ---Бета-Аланин..........................................................................................................................................................................  Д1* 
2922 49 95 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2924 Соединенија со карбоксиамидна функција; соединенија на јаглеродна киселина со амидна функција:   
 -Ациклични амиди (вклучувајќи ациклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:   
2924 11 00 00 --Мепробамат (INN)................................................................................................................................................................. Д1 Д1 
2924 19 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Циклични амиди (вклучувајќи циклични карбамати) и нивни деривати; нивни соли:   
2924 23 00 00 --2-ацетамидобензоична киселина (N-ацетилантранилна киселина) и нејзини соли....................................................... Д1 Д1 
2924 24 00 00 --Етинамат (INN)...................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2924 29 --Друго:   
2924 29 10 00 ---Лидокаин (INN).................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2924 29 30 00 ---Парацетамол (INN) .............................................................................................................................................................. Д1 Д1 
 ---Друго:   
2924 29 95 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
2925 Соединенија со карбоксимидна функција (вклучувајќи сахарин и негови соли) и соединенија со имино функција:   
 -Имиди и нивни деривати; нивни соли:   
2925 11 00 00 --Сахарин и негови соли..........................................................................................................................................................  Д1* 
2925 12 00 00 --Глутетимид (INN).................................................................................................................................................................. Д1 Д1 
2925 20 00 00 -Имини и нивни деривати; нивни соли..................................................................................................................................  Д1 
2926 Соединенија со нитрилна функција:   
2926 10 00 00 -Акрилонитрил .........................................................................................................................................................................  Д1 
2926 20 00 00 -1-Цијаногванидин (дицијанодиамид)...................................................................................................................................  Д1 
2926 30 00 00 -Фенпропорекс (INN) и негови соли; метадон (INN) интермедиат (4-цијано-2-диметиламино-4,4-дифениутан) ....... Д1 Д1 
2926 90 -Друго:   
2926 90 95 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1** Д1* 
 X. ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ 

КИСЕЛИНИ И НИВНИ СОЛИ, И СУЛФОНАМИДИ   
2930 Органски сулфурни соединенија:   
2930 40  -Метионин:    
2930 40 10 00 --Метионин (INN) ....................................................................................................................................................................  Д1* 
2930 90 -Друго:   
2930 90 13 00 ‡‡Цистеин и цистин................................................................................................................................................................   Д1* 
2930 90 16 00 --Деривати на цистеин или цистин ........................................................................................................................................  Д1* 
2932 Хетероциклични соединенија само со хетероатом(и) на кислород:   
 -Соединенија што имаат некондензиран фуранов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 

структурата:   
2932 11 00 00 --Тетрахидрофуран ..................................................................................................................................................................  Д1 
2932 12 00 00 --2-фуралдехид (фурфуралдехид) ..........................................................................................................................................  Д1 
2932 13 00 00 --Фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил алкохол ........................................................................................................  Д1 
 -Лактони:   
2932 21 00 00 --Кумарин, метилкумарини и етилкумарини ........................................................................................................................  Д1 
 -Друго:   
2932 91 00 00 --Изосафрол .............................................................................................................................................................................. Д1 Д1 
2932 92 00 00 --1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он.............................................................................................................................. Д1 Д1 
2932 93 00 00 --Пиперонал .............................................................................................................................................................................. Д1 Д1 
2932 94 00 00  --Сафрол.................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2932 95 00 00 --Тетрахидроканабинолс (сите изомери)............................................................................................................................... Д1 Д1 
2932 99 ‡‡Друго:   
 ‡‡‡Друго:   
2932 99 85 10 ‡‡‡‡Види список на имиња на ОДПМ ....................................................................................................................................  Д1 Д1 
2932 99 85 20 ‡‡‡‡Бензофуран (кумарон) .......................................................................................................................................................   Д1 
2933 Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и):   
 -Соединенија што имаат некондензиран пиразолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 

структурата:   
2933 11 --Феназон (антипирин) и негови деривати:   
2933 11 10 00 ---Пропифеназон (INN)............................................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2933 19 --Друго:   
2933 19 10 00 ---Фениутазон (INN) ................................................................................................................................................................ Д1 Д1* 
 -Соединенија што имаат некондензиран имидазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 

структурата:   
2933 21 00 00 --Хидантоин и негови деривати .............................................................................................................................................  Д1* 
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2933 29 --Друго:   
2933 29 10 00 ---Нафазолин хидрохлорид (INNM) и нафазолин нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолин хидрохлорид 

(INNM) ......................................................................................................................................................................................  Д1* 
 -Соединенија што имаат некондензиран пиридинов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 

структурата:   
2933 32 00 00 --Пиперидин и негови соли..................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2933 33 00 00 --Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN),дифеноксилат 

(INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин 
(INN), петидин (INN) интермедиат А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадол (INN), пиритрамид 
(INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN); нивни соли............................................................................................... Д1 Д1 

2933 39  --Друго:   
 ---Друго:   
2933 39 99 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Соединенија што имаат хинолинска или изохинолинска прстенеста структура (хидрогенизирани или 

нехидрогенизирани), понатаму некондензирани:   
2933 41 00 00 --Леворфанол (INN) и негови соли ........................................................................................................................................ Д1 Д1 
2933 49 --Друго:   
 ---Друго:   
2933 49 90 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
2933 49 90 90  ---- Друго...............................................................................................................................................................................  Д1* 
 -Соединенија што имаат пиримидински прстен во структурата (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) или 

пиперазински прстен во структурата:   
2933 53 --Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), бутаитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), 

метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN),секобарбитал (INN) 
и виниитал (INN) нивни соли:   

2933 53 10 00 ---Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и нивни соли ........................................................................................................ Д1 Д1 
2933 53 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2933 54 00 00 --Други деривати на малонилуреа (барбитурна киселина); нивни соли............................................................................  Д1**   Д1**
2933 55 00 00 --Лопразолам (INN), меклокуалон (INN), метакуалон (INN) и зипепрол (INN); нивни соли ......................................... Д1 Д1 
 -Лактами:   
2933 72 00 00 --Клобазам (INN) и метиприлон (INN) .................................................................................................................................. Д1 Д1 
 -Друго:   
2933 91 --Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид(INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), 

диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам 
(INN), халазезепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам 
(INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам 
(INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); нивни соли:   

2933 91 10 00 ---Хлордиазепоксид (INN) ...................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2933 91 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2933 99 --Друго:   
 ---Друго:   
2933 99 90 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
2934 Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија:   
2934 10 00 00 -Соединенија што имаат некондензиран тиазолов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 

структурата ...............................................................................................................................................................................  Д1* 
 -Друго:   
2934 91 00 00 --Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), 

халоксазолам (INN), кетазолам (INN), месокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), 
фенметразин (INN) и суфентанил (INN); нивни соли.......................................................................................................... Д1 Д1 

2934 99 --Друго:   
 ---Друго:   
2934 99 90 10 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
2935 00  Сулфонамиди:    
2935 00 10 00 -3 - [1 - [7 - хексадецилсулфониламино -1H-индол-3-ил]-3-оксо-1H, 3H-нафто]1,8 -цд]пиран - 1-ил] -N,N-диметил-

1H-индол -7-сулфонамид ........................................................................................................................................................ Д1 Д1 
2935 00 20 00 -Метосулам (ISO) ..................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2935 00 90 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
 XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ   
2936 Провитамини и витамини, природни или произведени со синтеза (вклучувајќи природни концентрати), нивни 

деривати што првенствено се употребуваат како витамини, и меѓусебни мешаници на наведените производи, 
вклучувајќи ги и оние во кој и да било растворувач:   

2936 10 00 00 -Провитамини, неизмешани.................................................................................................................................................... Д1 Д1 
 -Витамини и нивни деривати, неизмешани:   
2936 21 00 00 --Витамини A и нивни деривати ............................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 22 00 00 --Витамин B1 и негови деривати ............................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 23 00 00 --Витамин B2 и негови деривати ............................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 24 00 00 --D-, или DL-пантотенска киселина (витамин B3 или витамин B5) и негови деривати.................................................... Д1 Д1* 
2936 25 00 00 --Витамин B6 и негови деривати ............................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 26 00 00 --Витамин B12 и негови деривати ........................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2936 27 00 00 --Витамин C и негови деривати.............................................................................................................................................. Д1 Д1* 
2936 28 00 00 --Витамин E и негови деривати.............................................................................................................................................. Д1 Д1* 
2936 29 --Други витамини и нивни деривати:   
2936 29 10 00 ---Витамин B9 и негови деривати ........................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2936 29 30 00 ---Витамин H и негови деривати ............................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 29 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2936 90 -Друго, вклучувајќи природни концентрати:   
 --Природни концентрати на витамини:   
2936 90 11 00 ---Природни концентрати на витамини A+D........................................................................................................................ Д1 Д1* 
2936 90 19 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2936 90 90 00 --Меѓусебни мешавини, вклучувајќи ги и оние во некој растворувач............................................................................... Д1 Д1* 
2937 Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотрини, природни или добиени со синтеза; нивни деривати и струк-

турни аналози, вклучувајќи полипептиди со модифициран ланец што првенствено се употребуваат како хормони:   
 -Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеин хормони, нивни деривати и структурни аналози:   
2937 11 00 00 --Соматотропин, негови деривати и структурни аналози ................................................................................................... Д1 Д1* 
2937 12 00 00 --Инсулин и негови соли ......................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2937 19 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
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 -Стероидал хормони, нивни деривати и структурни аналози:   
2937 21 00 00 --Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон)......................... Д1 Д1* 
2937 22 00 00 --Халогени деривати на кортикостероидал хормони........................................................................................................... Д1 Д1* 
2937 23 00 00 --Оестрогени и прогестероне.................................................................................................................................................. Д1 Д1* 
2937 29 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
 -Катеколамин хормони, нивни деривати и структурни аналози:   
2937 31 00 00 --Епинефрин ............................................................................................................................................................................. Д1 Д1* 
2937 39 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2937 40 00 00 -Аминокиселински деривати .................................................................................................................................................. Д1 Д1* 
2937 50 00 00 -Простагландини, тромбоксани и леукотриени, нивни деривати и структурни аналози ................................................ Д1 Д1* 
2937 90 00 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
 XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ АЛКАЛОИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО СИНТЕЗА, И НИВНИ 

СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ДРУГИ ДЕРИВАТИ   
2938 Гликозиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:   
2938 10 00 00 -Рутозид (рутин) и негови деривати ...................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2938 90 -Друго:   
2938 90 10 00 --Дигиталис глукозиди ............................................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2938 90 30 00 --Глицеризинска киселина и глицеризати............................................................................................................................. Д1 Д1* 
2938 90 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2939 Растителни алкалоиди, природни или добиени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и други деривати:   
 -Алкалоиди на опиум и нивни деривати; нивни соли:   
2939 11 00 00 --Концентрати на афионова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), eтилморфин, еторфин 

(INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон 
(INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; нивни соли ............................................................................................ Д1 Д1 

 --Друго:   
2939 19 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ ...................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 19 00 90 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Алкалоиди на кининовец и нивни деривати; нивни соли:   
2939 21 00 00 --Кинин и негови соли ............................................................................................................................................................  Д1* 
2939 29 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1** Д1** 
2939 30 00 00 -Кофеин и негови соли ............................................................................................................................................................  Д1* 
 -Ефедрини и нивни соли:   
2939 41 00 00 --Ефедрин и негови соли......................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 42 00 00 --Псеудофедрин (INN) и негови соли .................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 43 00 00 --Катин (INN) и негови соли................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 49 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Теофилин и аминофилин (теофилин-етилендиамин) и нивни деривати; нивни соли:   
2939 51 00 00 --Фенетилин (INN) и негови соли .......................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 59 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1** Д1** 
 -Алкалоиди на главницата на 'рж и нивни деривати; нивни соли:   
2939 61 00 00 --Ергометрин (INN) и негови соли......................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 62 00 00 --Ерготамин (INN) и негови соли........................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 63 00 00 --Лизергинска киселина и нејзини соли ................................................................................................................................ Д1 Д1 
2939 69 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1** Д1** 
 -Друго:   
2939 91 --Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин рацемат; нивни соли, естри и други 

деривати:   
 ---Кокаин и негови соли:   
2939 91 11 00 ----Суров кокаин....................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 91 19 00 ----Друго.................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 91 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 99 --Друго:   
2939 99 00 10 ---Еметин и негови соли .......................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
 ---Друго:   
2939 99 00 91 ----Види список на имиња на ОДПМ..................................................................................................................................... Д1 Д1 
2939 99 00 90 ----Друго....................................................................................................................................................................................  Д1 
 XIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА   
2941 Антибиотици:   
2941 10 -Пеницилини и нивни деривати со структура на пеницилинска киселина; нивни соли:   
2941 10 10 00 --Амоксицилин (INN) и негови соли ..................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 10 20 00 --Ампицилини (INN), метампицилин (INN), пивампицилин (INN), и нивни соли........................................................... Д1 Д1* 
2941 10 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 20 -Стрептомицини и нивни деривати; нивни соли:   
2941 20 30 00 --Дихидрострептомицин, негови соли, естри и хидрати ..................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 20 80 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 30 00 00 -Тетрациклини и нивни деривати; нивни соли..................................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 40 00 00 -Хлорамефеникол и негови деривати; нивни соли............................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 50 00 00 -Еритромицин и негови деривати; нивни соли..................................................................................................................... Д1 Д1* 
2941 90 00 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д1 Д1* 
2942 00 00 00 Други органски соединенија......................................................................................................................... Д1 Д1* 

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија 
Д1* *  само за супстанци наведени во Прилог бр. 2 
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Г Л А В А  3 0  

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3001 Жлезди и други органи за органотерапевтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во прав; екстракти од жлезди или од 

други органи или од нивни секрети за органотерапевтски цели; хепарин и негови соли; други човечки или живо-
тински материи приготвени за терапевтски или профилактички цели, неспомнати ниту опфатени на друго место:   

3001 10 -Жлезди и други органи, сушени, вклучувајќи и во прав:   
3001 10 10 00 --Во прав ................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
3001 10 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
3001 20 -Екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети:   
3001 20 10 00 --Од човечко потекло............................................................................................................................................................... Д1 Д1 
3001 20 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
3001 90 -Друго:   
3001 90 10 00 --Од човечко потекло............................................................................................................................................................... Д1 Д1 
 --Друго:    
3001 90 91 00 ---Хепарин и негови соли........................................................................................................................................................ Д1 Д1 
3001 90 99 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1 Д1 
3002 Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактички или дијагностички цели; 

антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени 
или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични 
производи:   

3002 10 -Антисеруми и други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени 
или не се добиени со биотехнолошки процеси:   

3002 10 10 00 --Антисеруми............................................................................................................................................................................  Д1 
 --Друго:   
3002 10 91 00 ---Хемоглобин, крвен глобулин и серумски глобулин ........................................................................................................  Д1 
 ---Друго:   
3002 10 95 00 ----Од човечко потекло............................................................................................................................................................  Д1 
3002 10 99 00 ----Друго....................................................................................................................................................................................  Д1 
3002 20 00 00 -Вакцини за хумана медицина................................................................................................................................................  Д1 
3002 30 00 00 -Вакцини за ветеринарна медицина.......................................................................................................................................  Д1 
3002 90 -Друго:   
3002 90 10 00 --Човечка крв ............................................................................................................................................................................ Д1 Д1 
3002 90 30 00 --Животинска крв припремена за терапевтски, профилактички или дијагностички цели .............................................. Д1 Д1 
3002 90 50 00 --Култури на микроорганизми................................................................................................................................................  Д1 
3002 90 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3003 Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од две или повеќе состојки што се 

измешани заедно за терапевтска или профилактичка употреба, но кои не се приготвени во одмерени дози ниту во 
форма или пакување за малопродажба:   

3003 10 00 00 -Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или 
нивни деривати.........................................................................................................................................................................  Д1 

3003 20 00 00 -Што содржат други антибиотици .........................................................................................................................................  Д1 
 -Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:   
3003 31 00 00 --Што содржат инсулин...........................................................................................................................................................  Д1 
3003 39 00 00 --Други ......................................................................................................................................................................................  Д1 
3003 40 00 00 -Што содржат алкалоиди или нивни деривати но не содржат хормони или други производи од тар. број 2937 или 

антибиотици .............................................................................................................................................................................  Д1 
3003 90 -Други:   
3003 90 10 00 --Што содржат јод или соединенија на јод ...........................................................................................................................  Д1 
3003 90 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани 

производи за терапевтска или профилактичка употреба, приготвени во одмерени дози (вклучувајќи ги и оние во 
форма на трансдермален систем на апликацила) или во форми или пакување за продажба на мало:   

3004 10 -Што содржат пеницилини или нивни деривати, со структура на пеницилинска киселина, или стрептомицини или 
нивни деривати:   

3004 10 10 00 --Што содржат како активни материи, само пеницелини или нивни деривати со структура на пеницилинска 
киселина....................................................................................................................................................................................  Д1 

3004 10 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 20 -Што содржат други антибиотици:   
3004 20 10 00 --Лекови во форми или пакување за продажба на мало ......................................................................................................  Д1 
3004 20 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
 -Што содржат хормони или други производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици:   
3004 31 --Што содржат инсулин:   
3004 31 10 00 ---Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....................................................................................................  Д1 
3004 31 90 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 32 --Што содржат кортикостероидни хормони, нивни деривати и структурни аналози:   
3004 32 10 00 ---Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....................................................................................................  Д1 
3004 32 90 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 39  --Друго:   
3004 39 10 00 ---Лекови во форми или пакување за продажба на мало.....................................................................................................  Д1 
3004 39 90 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 40 -Што содржат алкалоиди или нивни деривати без содржина на хормони, други производи од тар. број 2937 или 

антибиотици:   
3004 40 10 00 --Лекови во форми или пакување за продажба на мало ......................................................................................................  Д1 
3004 40 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 50 -Други лекови што содржат витамини или други производи од тар. број 2936:   
3004 50 10 00 --Лекови во форми или пакување за продажба на мало ......................................................................................................  Д1 
3004 50 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3004 90 -Друго:   
 --Во форми или за продажба на мало:   
3004 90 11 00 ---Што содржат јод или соединенија на јод ..........................................................................................................................  Д1 
3004 90 19 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
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 --Друго:   
3004 90 91 00  ---Што содржат јод или соединенија на јод ..........................................................................................................................  Д1 
3004 90 99 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3005 Вата, газа, завои и слични производи (на пример, приготвени завои, фластери, приготвени облоги), импрегнирани, 

премачкани или преслечени со фармацевтски материи или приготвени во малопродажни пакувања за медицински, 
хируршки, забарски или ветеринарски цели:   

3005 10 00 00 -Лепливи завои и други производи што имаат леплив слој ................................................................................................  Д1 
3005 90  -Друго:   
3005 90 10 00 --Вата и производи од вата .....................................................................................................................................................  Д1 
 --Друго:   
 ---Од текстилни материјали:   
3005 90 31 00 ----Газа и производи од газа....................................................................................................................................................  Д1 
 ----Друго:   
3005 90 51 00 -----Од неткаени маријали .......................................................................................................................................................  Д1 
3005 90 55 00 -----Друго...................................................................................................................................................................................  Д1 
3005 90 99 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3006 Фармацевтски стоки наведени во забелешката 4 кон оваа глава:   
3006 10 -Стерилен хируршки кетгут, слични стерилни материјали и стерилни адхезиви за хируршко затворање на рани; 

стерилна ламинарија; стерилни апсорпциони средства за запирање на крвавењето во хирургијата или забарството:   
3006 10 10 00 --Стерилен хируршки кетгут ..................................................................................................................................................  Д1 
3006 10 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3006 20 00 00 -Реагенси за определување на крвните групи.......................................................................................................................  Д1 
3006 30 00 00 -Контрастни средства за радиографски испитувања; дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациентите  Д1 
3006 40 00 00 -Забарски цементи и други забарски полнила; цементи за реконструкција на коски......................................................  Д1 
3006 50 00 00 -Кутии и сетови за прва помош..............................................................................................................................................  Д1 
3006 60 -Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони, на производи од тар.број 2937 или на спермициди:   
 --Врз база на хормони или на други производи од тар. број 2937:   
3006 60 11 00 ---Во форми или за продажба на мало ...................................................................................................................................  Д1 
3006 60 19 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3006 60 90 00 --Врз база на спермициди........................................................................................................................................................  Д1 
3006 70 00 00 -Желе препарати наменети за човечка или ветеринарна медицина како лубриканти за делови од тело при 

хируршки операции или за физички вежби или како врзивно средство меѓу телото и медицинските инструменти 
(помагала) .................................................................................................................................................................................  Д1 

3006 80 00 00 -Фармацевтски отпад............................................................................................................................................................... Д1 Д1 
 

 
 
 

Г Л А В А  3 1  
 

ЃУБРИВА 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3102 Азотни ѓубрива, минерални или хемиски:   
 -Амониум сулфат; двојни соли и мешаници на амониум сулфат и амониум нитрат:   
3102 21 00 00 --Амониум сулфат....................................................................................................................................................................  Д1 

 
Г Л А В А  3 2  

ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТАНИНИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ; БОИ ЗА ТЕКСТИЛ, ПИГМЕНТИ И ДРУГИ 
МАТЕРИИ ЗА БОЈОСУВАЊЕ; ПРИГОТВЕНИ ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА И ЛАКОВИ; КИТОВИ И ДРУГИ ЗАТИНАЧКИ 

МАСИ; ПЕЧАТАРСКИ БОИ И МАСТИЛА 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3208 Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни 

полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа 
глава:   

3208 90  -Друго:   
 --Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 кон оваа глава:   
3208 90 11 00 ---Полиуретан од 2,2'-(терт-бутилимино) диетанол и 4,4'-метилендициклохексил диизоцијанат, во форма на 

раствор во N,N-диметилацетамид, со содржина по маса 48% или повеќе на полимер .......................................................  Д1 
3208 90 13 00 ---Кополимер на p - крезол и дивиниензен, во форма на раствор на N,N - диметилацетамид, со содржина 48% по 

маса или повеќе на полимер .......................................................................................................................................................  Д1 
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Г Л А В А  3 5  

БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ; 
ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ 

 
Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 

3503 00 Желатин (вклучувајќи желатин во листови со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма, обработени или необра-
ботени по површината или бојосани) и деривати на желатин; рибино лепило; други лепила од животинско 
потекло, освен казеински лепила од тар. број 3501:   

3503 00 10 00 -Желатин и негови деривати...................................................................................................................................................  Д1 
3503 00 80 00 -Друго........................................................................................................................................................................................  Д1 

 
 

 
Г Л А В А  3 6  

ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБРИТИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3601 00 00 00 Барут.......................................................................................................................................................................................... Д7 Д7 
3602 00 00 00 Подготвени експлозиви, освен барут .................................................................................................................................... Д7 Д7 
3603 00 Бавногоречки штапини; детонирачки штапини; ударни или експлозивни каписли; запалки; електрични детонатори:   
3603 00 10 00 -Бавногоречки штапини; детонирачки штапини .................................................................................................................. Д7 Д7 
3603 00 90 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д7 Д7 
3604 Пиротехнички производи за огномети, сигнални ракети, противградобијни ракети; сигнални ракети за густа магла 

и други пиротехнички производи:   
3604 10 00 00 -Пиротехнички производи за огномети................................................................................................................................. Д7 Д7 
3604 90 00 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д7 Д7 
3605 00 00 00 Кибриди, освен пиротехнички производи од тар. број 3604 .............................................................................................. Д7 Д7 
3606 Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми; производи од запаливи материи наведени во забелешката 2 

кон оваа глава:   
3606 10 00 00 -Течни или гасовити горива во течна состојба што се употребуваат за полнење на запалки за цигари или слични 

запалки во садови со зафатнина што не надминува 300 см3 ............................................................................................... Д7 Д7 
3606 90 -Друго:   
3606 90 10 00 --Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми................................................................................................... Д7 Д7 
3606 90 90 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д7 Д7 

 
 
 

Г Л А В А  3 7  
ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3701 Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од 

хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во 
касети или без касети:   

3701 10 -За рентгенско снимање:   
3701 10 10 00 --За медицинска, стоматолошка или ветеринарна употреба.................................................................................................   Д1 
3702 Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, 

картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:   
3702 10 00 00 -За рентгенски снимања ............................................................................................................................................................   Д1 

 
 

 
Г Л А В А  3 8  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето 

на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или 
како препарати или производи (на пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви):   

3808 10 -Инсектициди:   
3808 10 10 00 --Врз база на пиретроиди ........................................................................................................................................................  Д1 
3808 10 20 00 --Врз база ма хлорирани јаглеводороди ................................................................................................................................  Д1 
3808 10 30 00 --Врз база на карбамати...........................................................................................................................................................  Д1 
3808 10 40 00 --Врз база на органофосфорни соединенија .........................................................................................................................  Д1 
3808 10 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3808 20 -Фунгициди:   
 --Неоргански:   
3808 20 10 00 ---Препарати врз база на соединенија на бакар ....................................................................................................................  Д1 
3808 20 15 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
 --Друго:   
3808 20 30 00 ---Врз база на дитиокарбамати ...............................................................................................................................................  Д1 
3808 20 40 00 ---Врз база на бензимидазоли .................................................................................................................................................  Д1 
3808 20 50 00 ---Врз база на диазоли или триазоли......................................................................................................................................  Д1 
3808 20 60 00 ---Врз база на диазини или морфолини .................................................................................................................................  Д1 
3808 20 80 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
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3808 30 -Хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата:   
 --Хербициди:   
3808 30 11 00 ---Врз база на фенокси-фитохормони....................................................................................................................................  Д1 
3808 30 13 00 ---Врз база на триазини ...........................................................................................................................................................  Д1 
3808 30 15 00 ---Врз база на амиди.................................................................................................................................................................  Д1 
3808 30 17 00 ---Врз база на карбамати .........................................................................................................................................................  Д1 
3808 30 21 00 ---Врз база на динитроанилни деривати................................................................................................................................  Д1 
3808 30 23 00 ---Врз база на деривати на уреа, на урацил или на сулфонил уреа ....................................................................................  Д1 
3808 30 27 00 ---Друго .....................................................................................................................................................................................  Д1 
3808 30 30 00 --Средства против 'ртење ........................................................................................................................................................  Д1 
3808 30 90 00 --Средства за регулација на растењето на растенијата ........................................................................................................  Д1 
3808 40 -Дезинфектанти:   
3808 40 10 00 --Врз база на кватернарни соли на амониум.........................................................................................................................  Д1 
3808 40 20 00 --Врз база на халогени соединенија .......................................................................................................................................  Д1 
3808 40 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3808 90 -Друго:   
3808 90 10 00 --Родентициди ..........................................................................................................................................................................  Д1 
3808 90 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д1 
3822 00 00 00 Дијагностички или лабораторски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабараториски реагенси 

без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; цертифицирани референтни 
материјали.................................................................................................................................................................................  Д1 

3824 Подготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската 
индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни 
производи), на друго место неспомнати или опфатени:    

3824 20 00 00 -Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри .......................................................................  Д1 
 -Мешавини кои содржат перхалогенирани деривати на ациклични јаглеводороди кои содржат два или повеќе 

различни халогени:   
3824 71 00 00 --Што содржат ациклични јаглеводороди перхалогенирани само со флуор и хлор ........................................................ Д4 Д4 
3824 79 00 00 --Друго....................................................................................................................................................................................... Д4 Д4 
3825 Остаточни производи на хемиските или сродни индустрии, на друго место неспомнати или опфатени; градски 

отпад, отпадна тиња; други отпади опфатени во Забелешка 6 кон оваа Глава:   
3825 10 00 00 -Градски отпад .........................................................................................................................................................................  Д4 
3825 20 00 00 -Отпадна тиња ..........................................................................................................................................................................  Д4 
3825 30 00 00 -Клинички отпад ......................................................................................................................................................................  Д4 
 -Отпад од органски растворувачи:   
3825 41 00 00 --Халогенирани ........................................................................................................................................................................  Д4 
3825 49 00 00 --Други ......................................................................................................................................................................................  Д4 
3825 50 00 00 -Отпади од течности за конзервирање на металите, хидраулични флуиди, флуиди за кочници и флуиди против 

мрзнење (антифризи)  Д4 
 -Други отпади од хемиските или сродни индустрии:   
3825 61 00 00 --Главно со содржина на органски материи..........................................................................................................................  Д4 
3825 69 00 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 
3825 90 ‡Друго:   

3825 90 10 00 ‡‡Алкален железен оксид за пречистување на гас ................................................................................................................   Д4 

3825 90 90 00 ‡‡Друго .......................................................................................................................................................................................   Д4 

 
Д1* се однесува за фармацевтската индустрија 
 

 
Г Л А В А  3 9  

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
3910 00 00 00 Силикони во примарни форми ...............................................................................................................................................  Д1* 

 
Д1* се однесува за фармацевтската индустрија 
 

 
Г Л А В А  4 0  

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА 
 

4004 00 00 00 Отпадоци, струганици и остатоци од гума (освен тврда гума) и прав и гранули добиени од тие производи ................   Д4 
4012 Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, 

протектори (газечки слој) и штитници од гума:   
 -Протектирани гуми:   
4012 11 00 00 --За патнички автомобили (вклучувајќи караван-возила и тркачки коли)..........................................................................   Д4 
4012 12 00 00 --За автобуси или камиони........................................................................................................................................................   Д4 
4012 13 --За воздухоплови:   
4012 13 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови................................................................................................................................   Д4 
4012 13 90 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................   Д4 
4012 19 00 00 --Други ........................................................................................................................................................................................   Д4 
4012 20 -Употребувани пневматски надворешни гуми:   
4012 20 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови .................................................................................................................................   Д4 
 --Други:   
4012 20 90 10 ---За патнички автомобили.......................................................................................................................................................   Д4 
4012 20 90 30 ---За автобуси и камиони ..........................................................................................................................................................   Д4 
4012 20 90 90 ---Други .......................................................................................................................................................................................   Д4 
4012 90  -Друго:    
4012 90 20 00 --Полни гуми или гуми со воздушна комора..........................................................................................................................   Д4 
4012 90 30 00 --Протектори (газечки слој) ......................................................................................................................................................   Д4 
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Г Л А В А  4 4  

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
4401 Огревно дрво, во форма на трупци, цепеници, гранки, снопови или слични форми; иверки и слични честички; др-

вени струганици, отпадоци и остатоци од дрво, агломерирани или неагломерирани облици, во форма на брикети, 
пелети или слични форми:   

4401 10 00 00 -Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, снопови или слични форми....................................................................... Д1  
4403 Дрво необработено, со кора или без кора или беловина, или грубо обработено (учетворено):   
4403 10 00 00 -Заштитено со боја, креозот или со други материи.............................................................................................................. Д1  
4403 92  --Од бука (Fagus spp.):    
4403 92 10 00 ---Трупци исечени со пила ...................................................................................................................................................... Д1  
4403 92 90 00 ---Друго ..................................................................................................................................................................................... Д1  
4403 99 --Друго:   
 ---Друго:   
4403 99 95 10 ----Ореови трупци (Yuglans L.)............................................................................................................................................... Д1  
4403 99 95 90 ----Друго.................................................................................................................................................................................... Д1  

 
 

Г Л А В А  4 9  
ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА 

 ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; РАКОПИСИ, ЧУКАНИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
4907 00 Непоништени поштенски, таксени или слични марки кои се во оптек или нови изданија во земјата во која тие 

имаат, или ќе имаат призната вредност; таксени хартии; банкноти; чекови; акции, делници или обврзници и 
слични документи со наслов:   

4907 00 30 00 -Банкноти .................................................................................................................................................................................. Д8 Д8 
4907 00 90 00 -Друго........................................................................................................................................................................................ Д8 Д8 

 
 

Г Л А В А  5 5  
ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ 

 
Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 

5505 Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна добиени при чешлање, отпадоци од предиво и скубени текстилни отпадоци) 
од вештачки или синтетички влакна:   

5505 10 -Од синтетички влакна:   
5505 10 10 00 --Од најлон или други полиамиди..........................................................................................................................................  Д4 
5505 10 30 00 --Од полиестер..........................................................................................................................................................................  Д4 
5505 10 50 00 --Акрилни или модакрилни.....................................................................................................................................................  Д4 
5505 10 70 00 --Од полипропилен ..................................................................................................................................................................  Д4 
5505 10 90 00 --Друго.......................................................................................................................................................................................  Д4 
5505 20 00 00 -Од вештачки влакна ...............................................................................................................................................................  Д4 

 
 
 

Г Л А В А  5 6  
ВАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАПИ, ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ 

ОД НИВ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
5608 Јазлирани мрежести производи од канап, јажиња или ортоми; готови рибарски мрежи и други готови мрежи од 

текстилни материјали:   
 -Од вештачки или синтетички текстилни материјали:   
5608 11  --Готови рибарски мрежи:   
 ---Од најлон или други полиамиди:   
5608 11 11 00 ----Од канап, јажиња или ортоми ...........................................................................................................................................  Д1 
5608 11 19 00 ----Од предиво ..........................................................................................................................................................................  Д1 
 ---Друго:   
5608 11 91 00 ----Од канап, јажиња или ортоми ...........................................................................................................................................  Д1 
5608 11 99 00 ----Од предиво ..........................................................................................................................................................................  Д1 

 
 

Г Л А В А  7 0  
СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
7017 Производи од стакло за лабораториски, хигиенски или фармацевтски цели, градуирани или неградуирани, 

баждарени или небаждарени:   
7017 20 00 00 -Од друго стакло, што има линеарен коефициент на ширење-дилатација до 5 џ 10-6 според Келвин, на температура 

меѓу 0°С и 300°С....................................................................................................................................................................   Д2 
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7017 90 00 00 -Друго.......................................................................................................................................................................................   Д2 
Г Л А В А  7 1  

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ 
ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И 

ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
7108 Злато (вклучувајќи платинирано) необработено или во форма на полупроизводи, или во форма на прав:   
 -Немонетарно:   
7108 11 00 00 --Прав .......................................................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7108 12 00 00 --Други необработени форми ................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7108 13 --Други полупроизводи:   
7108 13 10 00 ---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква 

подлога .....................................................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7108 13 80 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7108 20 00 00 -Монетарно ..............................................................................................................................................................................  Д6 Д6 
7109 00 00 00 Прости метали или сребро, платинирано со злато, натаму необработени, освен како полупроизводи .......................  Д8 Д8 
7110 Платина, необработена, полупроизводи или во прав:   
 -Платина:   
7110 11 00 00 --Необработена или во прав...................................................................................................................................................  Д8  
7110 19 --Друго:   
7110 19 10 00 ---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, изземајќи било каква 

подлога .....................................................................................................................................................................................  Д8  
7110 19 80 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................  Д8  
 -Паладиум:   
7110 21 00 00 --Необработен или во прав.....................................................................................................................................................  Д8  
7110 29 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д8  
 -Родиум:   
7110 31 00 00 --Необработен или во прав.....................................................................................................................................................  Д8  
7110 39 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д8  
 -Иридиум, осмиум и рутениум:   
7110 41 00 00 --Необработени или во прав ..................................................................................................................................................  Д8  
7110 49 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д8  
7111 00 00 00 Прости метали, сребро или злато, платинирани со платина, понатаму необработени, освен во форма на 

полупроизводи ........................................................................................................................................................................  Д8  
7112 Отпадоци и остатоци од благородни метали или од метал платиниран со благородни метали; други отпадоци и 

остатоци што содржат благородни метали или благородни метални соединенија, од видот кои главно се упо-
требуваат за обновување на благородни метали:   

7112 30 00 00 -Пепел што содржи благородни метали или благородни метални соединенија..............................................................  Д8  
 -Друго:   
7112 91 00 00 --Од злато, вклучувајќи и од метал платиниран со злато, ислучувајќи отпадоци што содржат други благородни 

метали.......................................................................................................................................................................................  Д8  
7112 92 00 00 --Од платина, вклучувајќи од метали платинирани со платина, но исклучувајќи отпадоци што содржат други 

благородни метали..................................................................................................................................................................  Д8  
7112 99 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д8  
7118 Метални пари:   
7118 10 -Метални пари (освен златни метални пари), кои не се законско средство за плаќање:   
7118 10 10 00 --Од сребро ..............................................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7118 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д8 Д8 
7118 90 00 00 -Друго.......................................................................................................................................................................................  Д8 Д8 

 
Г Л А В А  7 2  

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
7204 Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни инготи, слабови и др, од железо или челик, за претопување:   
7204 10 00 00 -Отпадоци и остатоци од леано железо ................................................................................................................................   Д4 
 -Отпадоци и остатоци од легиран челик:   
7204 21 --Од не'рѓосувачки челик:   
7204 21 10 00 ---Со содржина по маса од 8% или поголема на никел ......................................................................................................   Д4 
7204 21 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 29 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 30 00 00 -Отпадоци и остатоци од калаисано железо или челик ......................................................................................................   Д4 
 -Други отпадоци и остатоци:   
7204 41 --Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и слично, вклучувајќи ги и оние во бали:   
7204 41 10 00 ---Струганици, опилки............................................................................................................................................................   Д4 
 ---Отсечоци, исечоци и слично:   
7204 41 91 00 ----Во бали................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 41 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 49 --Друго:   
7204 49 10 00 ---Фрагментирано....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Друго:   
7204 49 30 00 ----Во бали................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 49 90 00 ----Друго ..................................................................................................................................................................................   Д4 
7204 50 00 00 -Отпадни инготи, слабови и др, за претопување ................................................................................................................   Д4 

 
 Г Л А В А  7 8  

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
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7802 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од олово .............................................................................................................................................   Д4 
 

Г Л А В А  8 0  
КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8002 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од калај .................................................................................................................................................  Д4  

 
 

Г Л А В А  8 1  
ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8101 Волфрам (тунгстен) и производи од волфрам, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8101 97 00 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8102 Молибден и производи од молибден, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
 -Друго:   
8102 97 00 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8103 Тантал и производи од тантал, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8103 30 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8104 Магнезиум и производи од магнезиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8104 20 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8105 Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата на кобалт; кобалт и производи од кобалт, вклучувајќи 

отпадоци и остатоци:   
8105 30 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8107 Кадмиум и производи од кадмиум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8107 30 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8108 Титан и производи од титан, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8108 30 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8109 Циркониум и производи од циркониум, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8109 30 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8110 Антимон и производи од антимон, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8110 20 00 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8111 00 Манган и производи од манган, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
 -Суров манган; отпадоци и остатоци; прав:   
8111 00 19 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8112 Берилиум, хром, германиум, ванадиум, галиум, хафниум, индиум, ниобиум (колумбиум), рениум и талиум, и про-

изводи од тие метали, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
 -Берилиум:   
8112 13 00 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
 -Хром:   
8112 22 00 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8112 30 -Германиум:   
8112 30 40 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8112 40 -Ванадиум:   
 --Суров; отпадоци и остатоци; прав:   
8112 40 00 19 ---Отпадоци и остатоци .............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
 -Талиум:   
8112 52 00 00 --Отпадоци и остатоци ..............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
 ---Ниобиум (колумбиум); рениум:   
8112 92 39 00 ----Отпадоци и остатоци............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
 ---Галиум; индиум:   
8112 92 50 00 ----Отпадоци и остатоци............................................................................................................................................................  Д4 Д4 
8113 00 Кермети и производи од кермети, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8113 00 40 00 -Отпадоци и остатоци................................................................................................................................................................  Д4 Д4 

 
 

Г Л А В А  8 4  
НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8401 Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за се-

парација на изотопи:   
8401 10 00 00 -Нуклеарни реактори (Еуратом)............................................................................................................................................   Д4 
8401 20 00 00 -Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови (Еуратом) .......................................................................   Д4 
8401 30 00 00 -Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом) ........................................................................................................   Д4 
8401 40 00 00 -Делови на нуклеарни реактори (Еуратом) ..........................................................................................................................   Д4 
8412 Други погонски машини и мотори:   
8412 10 -Реактивни мотори, освен турбо-млазни:   
8412 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д7*  
8412 90 -Делови:   
 --Друго:   
8412 90 30 00 ---За реактивни мотори освен млазни мотори .....................................................................................................................  Д7*  
8413 Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:   
 -Пумпи опремени или предвидени да бидат опремени со мерни уреди:   
8413 11 00 00 --Пумпи за точење гориво или мазиво, што се употребуваат на бензиснките станици или во гаражите ....................   Д2 
8414 Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони 

отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:   
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_____________________________ 
* Дозволата се издава од Министерството за одбрана 
 

 -Вентилатори:   
8414 51 --За маса, за под, за ѕид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќност што не 

надминува 125 кЊ:   
8414 51 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови.............................................................................................................................   Д3 
8414 51 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8414 80 -Друго:   
8414 80 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
8415 Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и 

влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира:   
8415 10  -Прозорски или ѕидни, самостојни или "сплит системи":   
8415 10 10 00 --Самостојни ............................................................................................................................................................................   Д3 
8415 10 90 00 --Сплит системи ......................................................................................................................................................................   Д3 
8418 Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен 

уредите за климатизација од тар. број 8415:   
8418 10 -Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:   
8418 10 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
 --Друго:   
 ---Со зафатнина што надминува 340 литри:   
8418 10 91 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 10 91 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Друго:    
8418 10 99 10  ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 10 99 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 -Фрижидери за домаќинството:   
8418 21 --Компресиони:   
 ---Со зафатнина што надминува 340 литри:    
8418 21 10 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 21 10 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Друго:   
 ----Модел за на маса:    
8418 21 51 10 -----Нови ...................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 21 51 90 -----Употребувани ...................................................................................................................................................................   Д4 
 ----Модел за вградување:    
8418 21 59 10 -----Нови ...................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 21 59 90 -----Употребувани ...................................................................................................................................................................   Д4 
 ----Други, со зафатнина:   
 -----Што не надминува 250 литри:    
8418 21 91 10 ------Нови..................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 21 91 90 ------Употребувани ..................................................................................................................................................................   Д4 
 -----Што надминува 250 литри но не надминува 340 литри:    
8418 21 99 10  ------Нови..................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 21 99 90 ------Употребувани ..................................................................................................................................................................   Д4 
8418 22  --Абсорбциони, електрични:    
8418 22 00 10 ---Нови......................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 22 00 90 ---Употребувани ......................................................................................................................................................................   Д4 
8418 29 --Друго:    
8418 29 00 10 ---Нови......................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 29 00 90 ---Употребувани ......................................................................................................................................................................   Д4 
8418 30 -Замрзнувачи во форма на сандак, со зафатнина што не надминува 800 л:   
8418 30 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
 --Друго:   
 ---Со зафатнина што не надминува 400 литри:    
8418 30 91 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 30 91 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Со зафатнина што надминува 400 литри но не надминува 800 литри:    
8418 30 99 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 30 99 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
8418 40 -Замрзнувачи од вертикален тип, со зафатнина што не надминува 900 л:   
8418 40 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
 --Друго:   
 ---Со зафатнина што не надминува 250 литри:    
8418 40 91 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 40 91 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Со зафатнина што надминува 250 литри но не надминува 900 литри:    
8418 40 99 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 40 99 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
8418 50 -Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување:   
 --Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот):   
 ---За чување на замрзната храна:   
8418 50 11 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 50 11 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Друго:    
8418 50 19 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 50 19 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 --Друг разладен мебел:    
 ---За длабоко замрзнување, освен оние од тар. подброеви 8418 30 и 8418 40:   
8418 50 91 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 50 91 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
 ---Друго:    
8418 50 99 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8418 50 99 90 ----Употребувани.....................................................................................................................................................................   Д4 
8422 Машини за миење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затво-   
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рање, херметичко затворање или етикетирање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини 
за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање 
(вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци: 

 -Машини за миење садови:   
8422 11 00 00 --За домаќинството .................................................................................................................................................................   Д3 
8422 30 00 00 -Машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетирање шишиња, лименки, кутии, вреќи или 

други контејнери; машини за капислирање шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; машини за газирање на 
пијалаци ...................................................................................................................................................................................   Д2 

8423 Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз 
база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:   

8423 10 -Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; ваги за домаќинството:   
8423 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
8423 20 00 00 -Ваги за континуирано мерење на стоки на конвеери ........................................................................................................   Д2 
8423 30 00 00 -Ваги за константна маса и ваги за испуштање на однапред определена маса на материјалот во кесиња, вреќи или 

контејнери, вклучувајќи и дозирни ваги ..............................................................................................................................   Д2 
 -Други ваги:   
8423 81 --Со максимален капацитет на мерење што не надминува 30 кг:   
8423 81 10 00  ---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса............................   Д2 
8423 81 30 00 ---За вагање и етикетирање ....................................................................................................................................................   Д2 
8423 81 50 00 ---Ваги за продавници ............................................................................................................................................................   Д2 
8423 81 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
8423 82 --Со максимален капацитет на мерење што надминува 30 но не надминува 5000 кг:   
8423 82 10 00 ---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои функционираат со претходно утврдена маса............................   Д2 
8423 82 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
8423 89 --Друго:   
8423 89 00 10 ---Мостни (железнички) .........................................................................................................................................................   Д2 
8423 89 00 90 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
8423 90 00 00 -Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги ..................................................................................................................   Д2 
8450 Машини за перење, за домаќинството или пералниците, вклучувајќи машини кои и перат и сушат:   
 -Машини, со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:   
8450 11 --Потполно автоматски:   
 ---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг:   
8450 11 11 00 ----Со врата на предната страна.............................................................................................................................................   Д3 
8450 11 19 00 ----Со врата на врвот...............................................................................................................................................................   Д3 
8450 11 90 00 ---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг..................................................................   Д3 
8450 12 00 00 --Други, со вграден центрифугален уред за сушење...........................................................................................................   Д3 
8450 19 00 00 --Други .....................................................................................................................................................................................   Д3 
8451 Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, чистење, цедење (на алишта), сушење, пеглање (вклучу-

вајќи и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување, превлечување или импрегнирање на 
текстилно предиво, ткаенини или плетенини, или на готови текстилни предмети и машини за нанесување на паста 
на основната ткаенина или на друга подлога што се користи во производството на подни покривки како што е 
линолеумот; машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесето изрежување на текстилни 
ткаенини:   

 -Машини за сушење:   
8451 21 --Со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг:   
8451 21 10 00 ---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг ....................................................................................................   Д3 
8451 21 90 00 ---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не надминува 10 кг..................................................................   Д3 
8451 30 -Машини и преси за пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање):   
 --Електрично загревани , со моќност:   
8451 30 10 00 ---Што не надминува 2500 Њ.................................................................................................................................................   Д3 
8452 Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специ-

јално предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење:   
8452 10 -Машини за шиење за домаќинство:   
 --Машини за шиење (пришивање само со убод), со глави со маса што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако 

се со мотор; глави за машини за шиење (пришивање само со убод), со маса што не надминува 16 кг без мотор или 
17 кг ако се со мотор:   

8452 10 11 00 ---Машини за шиење со поединечна вредност (без рамки, маси или мебел) повеќе од 65 евра....................................   Д3 
8467 Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден електричен или неелектричен мотор:   
 -Со вграден електромотор:   
8467 21 --Дупчалки од сите видови:   
8467 21 10 00 ---За работа без надворешен извор на енергија ...................................................................................................................   Д3 
 ---Друго:   
8467 21 91 00 ----Електропневматски ...........................................................................................................................................................   Д3 
8467 21 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д3 
8467 22 --Пили:   
8467 22 10 00 ---Верижни пили......................................................................................................................................................................   Д3 
8467 22 30 00 ---Циркуларни пили ................................................................................................................................................................   Д3 
8467 22 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8467 29 --Друго:   
8467 29 10 00 ---За обработка на текстилни материјали.............................................................................................................................   Д3 
 ---Друго:   
8467 29 30 00 ----За работа без надворешен извор на енергија..................................................................................................................   Д3 
 ----Друго:   
 -----За брусење и пескарење:   
8467 29 51 00 ------За аголно брусење...........................................................................................................................................................   Д3 
8467 29 53 00 ------За пескарење....................................................................................................................................................................   Д3 
8467 29 59 00 ------Друго ................................................................................................................................................................................   Д3 
8467 29 70 00 -----За рендисување.................................................................................................................................................................   Д3 
8467 29 80 00 -----Ножици за жива ограда, секачи за трева .......................................................................................................................   Д3 
8467 29 90 00 -----Друго..................................................................................................................................................................................   Д3 
 -Друг алат:   
8467 81 00 00 --Верижни пили.......................................................................................................................................................................   Д3 
8467 89 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д3 
8470 Машини за сметање и џебни машини за снимање, репродукција и покажување на податоци, со пресметковни фун-

кции; книговодствени машини, машини за франкирање, машини за издавање билети и слични машини, со вграден 
уред за сметање; регистар каси:   
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 -Други електронски машини за сметање:   
8470 21 00 00 --Со вграден уред за печатење...............................................................................................................................................   Д3 
8470 29 00 00 --Други .....................................................................................................................................................................................   Д3 
8470 30 00 00 -Други машини за сметање ....................................................................................................................................................   Д3 
8470 50 00 00 -Регистар-каси .........................................................................................................................................................................   Д3 
8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за 

преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви по-
датоци, неспомнати или неопфатени на друго место:   

8471 10 -Аналогни или хибридни машини за автоматска обработка на податоци:   
8471 10 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
8471 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д3 
8471 30 00 00 -Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса не поголема од 10 кг, што се состојат 

од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј ................................................................................................   Д3 
 -Други дигитални машини за автоматска обработка на податоци:   
8471 41  --Што во исто куќиште имаат најмалку една централна единица, како и една влезна и излезна единица, или една 

комбинирана влезно-излезна единица:   
8471 41 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови.............................................................................................................................   Д3 
8471 41 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8471 49  --Друго, испорачани како системи:   
8471 49 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови.............................................................................................................................   Д3 
 ---Друго:    
8471 49 90 10 ----Нови ....................................................................................................................................................................................   Д3 
8471 50 -Дигитални единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 или 8471 49, кои содржат или не содржат во исто 

куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:   
8471 50 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
8471 50 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д3 
8471 60 -Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:   
8471 60 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д3 
 --Друго:   
8471 60 40 00 ---Печатари ..............................................................................................................................................................................   Д3 
8471 60 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д3* 

8479 Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава:   

8479 50 00 00 -Индустриски роботи, на друго место неспоменати ниту опфатени ................................................................................  Д7*  
 -Други машини и механички уреди:   
8479 89 --Друго:   
8479 89 98 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................  Д7**  
    

3*  Дозволата не е потребна при увоз на маус (глушец) и командна палка (joystick) 
7*      Дозволата се издава од Министерството за одбрана 
7**  Дозволата е потребна само за ракетни лансирни рампи и кули која се издава од Министерството за одбрана 
 

 
Г Л А В А  8 5  

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, 
ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, испрвувачи) и индуктивни калеми:   
 -Други трансформатори:   
8504 31 --Со моќност што не надминува 1 кВА:   
 ---Друго:   
 ----Мерни трансформатори:   
8504 31 31 00 -----Напонски ..............................................................................................................................................................................  Д2 
8504 31 39 00 -----Друго.....................................................................................................................................................................................  Д2 
8504 32 --Со моќност што надминува 1 кВА но не надминува 16 кВА:   
 ---Друго:   
8504 32 30 00 ----Мерни трансформатори .......................................................................................................................................................  Д2 
8504 32 90 00 ----Друго......................................................................................................................................................................................  Д2 
8509 Електромеханички апарати за домаќинството, со вграден електромотор:   
8509 10 -Правосмукалки, вклучувајќи правосмукалки за суво и влажно чистење:   
8509 10 10 00 --Со напон од 110 В или повеќе ...............................................................................................................................................  Д3 
8509 10 90 00 --Со напон помал од 110 В........................................................................................................................................................  Д3 
8509 20 00 00 -Апарати за мазнење на под......................................................................................................................................................  Д3 
8509 30 00 00 -Кујнски апарати за ситнење на отпадоци ..............................................................................................................................  Д3 
8509 40 00 00 -Апарати за мелење и мешање на храна; соковници за овошје или зеленчук ....................................................................  Д3 
8509 80 00 00 -Други апарати ...........................................................................................................................................................................  Д3 
8510 Апарати за бричење, апарати за потшишување и стрижење, со вграден електромотор:   
8510 10 00 00 -Апарати за бричење..................................................................................................................................................................  Д3 
8510 20 00 00 -Апарати за стрижење ...............................................................................................................................................................  Д3 
8510 30 00 00 -Апарати за потшишување........................................................................................................................................................  Д3 
8515 Машини и апарати за меко и тврдо лемење или заварување, електрични (вклучувајќи и електрично загреван гас), 

ласерски или врз принцип на друга светлост или фотонски сноп, ултразвук, електронски сноп, магнетни импулси 
или лак на плазма вклучувајќи ги и оние што можат да вршат сечење; електрични машини и апарати за врело 
прскање на метали или на кермети:   

 -Машини и апарати за меко или тврдо лемење:   
8515 11 00 00 --Лемилки и пиштоли за меко лемење.....................................................................................................................................  Д3 
8515 19 00 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д3 
 -Машини и апарати за заварување на метали со електролак (вклучувајќи и лак на плазма):   
8515 39 --Други:   
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 ---За рачно заварување со обложени електроди, испорачани комплетно со глава за заварување или сечење:    
8515 39 90 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење 

простор и електрични уреди за греење почва; електротермички апарати за уредување коса (на пример апарати за 
сушење коса, апарати за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електротермички уреди 
за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545:   

8516 10 -Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи:   
 --Грејачи на вода:   
8516 10 11 00 ---Проточни.................................................................................................................................................................................  Д3* 
8516 10 19 00 ---Други .......................................................................................................................................................................................  Д3* 
 -Електрични апарати за загревање простории и електрични апарати за загревање почва:   
8516 21 00 00 --Грејни радијатори....................................................................................................................................................................  Д3 
8516 29 --Друго:   
8516 29 10 00 ---Радијатори наполнети со течност.........................................................................................................................................  Д3 
8516 29 50 00 ---Конвекциони греачи ..............................................................................................................................................................  Д3 
 ---Друго:   
8516 29 91 00 ----Со вграден вентилатор.........................................................................................................................................................  Д3 
8516 29 99 00 ----Друго......................................................................................................................................................................................  Д3 
 -Електро-термички апарати за уредување коса или сушење раце:   
8516 31 --Апарати за сушење коса:   
8516 31 10 00 ---Хауби за сушење ....................................................................................................................................................................  Д3 
8516 31 90 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 32 00 00 --Други апарати за уредување на коса.....................................................................................................................................  Д3 
8516 33 00 00 --Апарати за сушење раце .........................................................................................................................................................  Д3 
8516 40 -Електрични пегли:   
8516 40 10 00 --На пареа....................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 40 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 50 00 00 -Микробранови печки ...............................................................................................................................................................  Д3 
8516 60 -Други печки; шпорети, решоа и плочи за вриење; скари и ражни:   
8516 60 10 00 --Шпорети (кои во себе содржат рерна и грејна плоча) ........................................................................................................  Д3 
 --Решоа и плочи за вриење и греење:   
8516 60 59 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 60 70 00 --Скари и ражни .........................................................................................................................................................................  Д3 
8516 60 80 00 --Рерни за вградување ...............................................................................................................................................................  Д3 
8516 60 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д3 
 -Други електротермички уреди:   
8516 71 00 00 --Апарати за подготвување кафе или чај.................................................................................................................................  Д3 
8516 72 00 00 --Тостери .....................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 79 --Друго:   
8516 79 20 00 ---Фритези ...................................................................................................................................................................................  Д3 
8516 79 70 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8517 Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со 

безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски 
системи; видеофони:   

 -Телефонски апарати (телефони); видеофони:   
8517 11 00 00 --Жични телефонски апарати (телефони) со безжична слушалка........................................................................................  Д3 
8517 19  --Други:   
8517 19 10 00 ---Видеофони ..............................................................................................................................................................................  Д3 
8517 19 90 00 ---Други .......................................................................................................................................................................................  Д3 
 -Телефакси и телепринтери:   
8517 21 00 00 --Телефакси.................................................................................................................................................................................  Д3 
8517 22 00 00 --Телепринтери...........................................................................................................................................................................  Д3 
8517 30 00 00 -Комутациони апарати за телефонија или телеграфија .........................................................................................................  Д3 
8518 Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки и слушалки 

за едно уво, без или во комбинација со микрофон и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници; 
аудиофрквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување на звукот:   

8518 40 -Аудио-фрквентни електрични засилувачи:   
8518 40 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови .................................................................................................................................  Д3 
8518 50 -Електрични комплети за засилување на звук:   
8518 50 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови .................................................................................................................................  Д3 
8519 Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден 

уред за снимање на звук:   
8519 10 00 00 -Грамофони што се вклучуваат со метални пари или со жетон ...........................................................................................  Д3 
 -Други грамофони со засилувач:   
8519 21 00 00 --Без звучник...............................................................................................................................................................................  Д3 
8519 29 00 00 --Други ........................................................................................................................................................................................  Д3 
 -Грамофони без сопствен засилувач:   
8519 31 00 00 --Со механизам за автоматско менување на плочи ................................................................................................................  Д3 
8519 39 00 00 --Други ........................................................................................................................................................................................  Д3 
8519 40 00 00 -Апарати за репродукција на диктат........................................................................................................................................  Д3 
  - Други апарати за репродукција на звук:   
8519 99 --Други:   
 ---Со ласерски систем за отчитување:    
8519 99 12 00 ----За употреба во моторни возила, тип што употребува дискови со пречник што не надминува 6,5 см .......................  Д3 
8519 99 18 00 ----Други......................................................................................................................................................................................  Д3 
8519 99 90 00 ---Други .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8520 Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на 

звук:   
8520 10 00 00 -Апарати за диктирање што не можат да работат без надворешен извор на енергија.......................................................  Д3 
8520 20 00 00 -Апарати за одговарање на телефонски повици.....................................................................................................................  Д3 
 -Други магнетофони со вградени уреди за репродукција на звук:   
8520 39 --Друго:    
8520 39 10 00 ---Што користат магнетни ленти на калеми, кои овозможуваат снимање или репродукција на звук било со една 

брзина од 19 см/сек или со повеќе брзини, ако тие сочинуваат само 19 см/сек и помали брзини...................................  Д3 
____________________________ 
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* Дозволата е потребна само за електрични бојлери за домашна употреба. Дозволата не е потребна за греачи 
за вградување во бојлери (како резервни делови) 
 

8520 39 90 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8521 Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:   
8521 10 -Со магнетна лента:   
8521 10 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови .................................................................................................................................  Д3 
 --Друго:   
  ---Кои употребуваат лента со ширина што не надминува 1,3 см и кои вршат снимање или репродукција со брзина 

на лента што не надминува 50 мм во секунда:    
8521 10 30 10 ----Нови .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8521 10 30 90 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д4 
  ---Друго:   
8521 10 80 10 ----Нови .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8521 10 80 90 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д4 
8521 90  -Други:   
8521 90 00 10 --Нови ..........................................................................................................................................................................................  Д3 
8521 90 00 90 --Употребувани ..........................................................................................................................................................................  Д4 
8525 Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден 

приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задр-
жување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери:   

8525 10 10 00 ‡‡Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати за употреба во цивилни воздухоплови...........................................   Д10 
 ‡‡Друго:   
8525 10 50 00 ‡‡‡Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати ...........................................................................................................   Д10 
8525 10 80 00 ‡‡‡Друго .....................................................................................................................................................................................   Д10 
8525 20 ‡Предаватели со вграден приемник:   
8525 20 10 00 ‡‡Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати, за употреба во цивилни воздухоплови..........................................   Д10 
 ‡‡Друго:    
8525 20 91 00 ‡‡‡За целуларни системи (мобилни телефони)......................................................................................................................   Д3 
8525 20 99 00  ‡‡‡Друго .....................................................................................................................................................................................   Д10 
8526 Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување:   
8526 10 -Радари:   
8526 10 10 00 ‡‡За употреба во цивилни воздухоплови................................................................................................................................   Д10 
8526 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................... Д7* Д10 
 -Друго:   
8526 91 --Радионавигациони апарати:   
8526 91 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................... Д7*  
8526 92 --Уреди за радиодалечинско управување:   
8526 92 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................... Д7*  
8527 Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во 

исто куќиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник:   
 -Радиодифузни приемници што можат да работат без надворешен извор на енергија, вклучувајќи и такви апарати 

што исто така можат да примаат радиотелефонија или радиотелеграфија:   
8527 29 00 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или реп-

родукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:   
 -Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или 

репродукција на звук или слика:   
8528 12 --Во боја:   
8528 12 10 00 ---Уреди за телевизиска проекција...........................................................................................................................................  Д3 
8528 12 20 00 ---Апарати со вграден видео рекордер или плеер ..................................................................................................................  Д3 
 ---Друго:   
 ----Со интегрална цевка:   
 -----Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5 со дијагонална димензија на екран:   
 ------Што не надминува 42 см:   
8528 12 52 10 -------Нови ...................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 52 90 -------Употребувани....................................................................................................................................................................  Д4 
 ------Што надминува 42 см но не надминува 52 см:    
8528 12 54 10 -------Нови ...................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 54 90 -------Употребувани....................................................................................................................................................................  Д4 
 ------Што надминува 52 см но не надминува 72 см:   
8528 12 56 10 -------Нови ...................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 56 90 -------Употребувани....................................................................................................................................................................  Д4 
 ------Што надминува72 см:   
8528 12 58 10 -------Нови ...................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 58 90 -------Употребувани....................................................................................................................................................................  Д4 
 -----Друго:   
 ------Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии, со дијагонална димензија на екран:   
8528 12 62 00 -------Што не надминува 75 см..................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 66 00 -------Што надминува 75 см.......................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 70 00 ------Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии .............................................................................................  Д3 
 ----Друго:   
 -----Со екран:   
8528 12 81 00 ------Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5 ............................................................................................................  Д3 
8528 12 89 00 ------Друго ...................................................................................................................................................................................  Д3 
 -----Без екран:..............................................................................................................................................................................   
 ------Видео тјунери:   
8528 12 91 00 -------Апарати со микропроцесорски уреди во кои е вграден модем за поддршка на Интернет, и со функција на 

интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнали (лет-топ кутии со комуникациска 
функција) ....................................................................................................................................................................................  Д3 

 -------Друго:   
8528 12 94 00 --------Дигитални (вклучувајќи комбинација на дигитални и аналогни) .............................................................................  Д3 
8528 12 95 00 --------Друго.................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 12 98 00 ------Друго ...................................................................................................................................................................................  Д3 
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__________________________ 
* Дозволата се издава од Министерството за одбрана 

 
8528 13  --Црно-бели или други еднобојници:    
8528 13 00 10 ---Нови.........................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 13 00 90 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д4 
 -Видео-монитори:   
8528 21 --Во боја:   
 ---Со катодна цевка:   
 ----Со однос ширина/висина на екран помал од 1,5:   
8528 21 14 10 -----Нови ......................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 21 14 90 -----Употребувани ......................................................................................................................................................................  Д4 
 ----Друго:   
 -----Со прикажувачки параметри што не надминува 625 линии:   
8528 21 16 10 ------Нови.....................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 21 16 90 ------Употребувани .....................................................................................................................................................................  Д4 
 -----Со прикажувачки параметри што надминува 625 линии:   
8528 21 18 10 ------Нови.....................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 21 18 90 ------Употребувани .....................................................................................................................................................................  Д4 
 ---Друго:   
8528 21 90 10 ----Нови .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 21 90 90 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д4 
8528 22  --Црно-бели или други еднобојници:   
8528 22 00 10 ---Нови.........................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 22 00 90 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д4 
8528 30 -Видео проектори:   
 --Кои работат со помош на рамен дисплеј (на пример, уред со течен кристал), погоден за прикажување на 

дигитални информации кои се добиваат од машина за автоматска обработка на податоци:   
8528 30 05 10 ---Нови.........................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 30 05 90 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д4 
 --Друго:   
 ---Во боја:   
8528 30 20 10 ----Нови .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 30 20 90 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д4 
 ---Црно бели или други еднобојници:   
8528 30 90 10 ----Нови .......................................................................................................................................................................................  Д3 
8528 30 90 90 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д4 
8536 Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување 

на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, стопувачки осигурувачи, 
пригушувачи на бранови со висока фреквенција, вклучници, штекери, сијалични грла, разводни кутии), за напони 
што не надминува 1000 В:   

 -Сијалични грла, вклучници и штекери:   
8536 61 --Сијалични грла:   
8536 61 10 00 ---Со едисонов навој ..................................................................................................................................................................  Д3* 
8536 61 90 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д3* 
8548 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни 

ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или 
апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:   

8548 10  -Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни 
ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори:   

8548 10 10 00 --Потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии ............................................................................................  Д4 
 --Потрошени електрични акумулатори:   
8548 10 21 00 ---Оловни акумулатори..............................................................................................................................................................  Д4 
8548 10 29 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д4 
 --Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори:   
8548 10 91 00 ---Што содржат олово................................................................................................................................................................  Д4 
8548 10 99 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д4 

 
________________________ 
 
* Дозволата не е потребна при увоз на сијалични грла наменети за употреба во возила 
 

Г Л А В А  8 7  
ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8701 Трактори (освен оние од тар. број 8709):   
8701 20 -Друмски влекачи за полуприколки:   
8701 20 90 00 --Употребувани ..........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 

8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и 
автомобили за трки:   

 - Други возила, со клипен мотор ( освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош 
на свеќички:   

8703 21 --Со зафатнина на цилиндарот што не надминува 1000 см3:   
8703 21 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 22 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1000 см3 но не надминува 1500 см3:   
8703 22 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 23 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500 см3 но не надминува 3000 см3:   
8703 23 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 24 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 3000 см3:   
8703 24 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
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 -Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел):   

8703 31 --Со зафатнина на цилиндарот што не надминува 1500 см3:   
8703 31 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 32 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500 см3 но не надминува 2500 см3:   
8703 32 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 33 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см3:   
8703 33 90 00 ---Употребувани .........................................................................................................................................................................  Д5 
8703 90 -Други:   
8703 90 10 00 --Со електрични мотори............................................................................................................................................................  Д5 
8703 90 90 00 --Друго.........................................................................................................................................................................................  Д5 
8704 Моторни возила за превоз на стоки:   
 -Други, со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):   
8704 21 --Со бруто маса што не надминува 5 т:   
8704 21 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом).........................................................  Д4 
 ---Друго:   
 ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см3:   
8704 21 39 00 -----Употребувани ......................................................................................................................................................................  Д5 
 ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2500 см3:   
8704 21 99 00 -----Употребувани ......................................................................................................................................................................  Д5 
8704 22 --Со бруто-маса што надминува 5 т но не надминува 20 т:   
8704 22 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом).........................................................  Д4 
 ---Друго:   
8704 22 99 00 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д5 
8704 23 --Со бруто маса што надминува 20 т:   
8704 23 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом).........................................................  Д4 
 ---Друго:   
8704 23 99 00 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д5 
 -Други, со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички:   
8704 31 --Со бруто маса што не надминува 5 т:   
8704 31 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом).........................................................  Д4 
 ---Друго:   
 ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2800 см3:   
8704 31 39 00 -----Употребувани ......................................................................................................................................................................  Д5 
 ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2800 см3:   
8704 31 99 00 -----Употребувани ......................................................................................................................................................................  Д5 
8704 32 --Со бруто маса што надминува 5 т:   
8704 32 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материјали (Еуратом).........................................................  Д4 
 ---Друго:   
8704 32 99 00 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д5 
8704 90 00 00 -Други..........................................................................................................................................................................................  Д5 
8705 Моторни возила за специјални намени (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила ди-

галки, пожарникарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за 
прскање или посипување, возила-подвижни работилници, подвижни радиолошки единици), освен оние конс-
труирани првенствено за превоз на патници или на стоки:   

8705 40 00 00 -Возила со вградени бетонски мешалки..................................................................................................................................  Д5 
8705 90 -Друго:   
8705 90 10 00 --Самотоварни возила за превоз на дефектни возила ............................................................................................................  Д5 
8708 Делови и прибор за моторни возила од тар. броеви 8701 до 8705:   
8708 70 -Тркала, нивни делови и прибор:   
 --Друго:   
8708 70 50 00 ---Тркала од алуминиум; делови и прибор за тркала, од алуминиум ..................................................................................  Д4* 
8708 70 91 00 ---Тркала во форма на ѕвезда, лиени во едно парче, од железо или челик..........................................................................  Д4* 
8708 70 99 00 ---Друго .......................................................................................................................................................................................  Д4* 
8710 00 00 00 Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови ......... Д7 Д7 
8716 Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови:   
8716 10 -Приколки и полуприколки од каравански тип, за домување или кампување:   
8716 10 10 00 --Каравани што се склопуваат ..................................................................................................................................................  Д5 
 --Други, со маса:    
8716 10 91 00 ---Што не надминува 750 кг......................................................................................................................................................  Д5 
8716 10 94 00 ---Што надминува 750 кг но не надминува 1600 кг ...............................................................................................................  Д5 
8716 10 96 00 ---Што надминува 1600 кг но не надминува 3500 кг .............................................................................................................  Д5 
8716 10 99 00 ---Што надминува 3500 кг.........................................................................................................................................................  Д5 
8716 20 00 00 -Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели......................................................  Д5 
 -Други приколки и полуприколки за превоз на стоки:   
8716 31 00 00 --Приколки-цистерни и полуприколки-цистерни ..................................................................................................................  Д5 
8716 39 --Други:   
8716 39 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни материи (Еуратом)..............................................................  Д5 
 ---Други:   
 ----Нови:   
8716 39 30 00 -----Полуприколки......................................................................................................................................................................  Д5 
 -----Други:   
8716 39 51 00 ------Едноосовински ...................................................................................................................................................................  Д5 
8716 39 59 00 ------Други ...................................................................................................................................................................................  Д5 
8716 39 80 00 ----Употребувани........................................................................................................................................................................  Д5 
8716 40 00 00 -Други приколки и полуприколки............................................................................................................................................  Д5 

• Дозволата е потребна само за тркала со употребувани надворешни гуми 
 

Г Л А В А  8 8  
ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
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8802 Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, авиони); космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и 
средства за лансирање на космички летала: 

  
8802 60  -Космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала:    
8802 60 10 00 --Космички летала (вклучувајќи сателити)............................................................................................................................. Д7*  
8802 60 90 00 --Суборбитали и средства за лансирање на космички летала............................................................................................... Д7*  
8803 Делови на стоки од тар. број 8801 или 8802:   
8803 90 -Друго:   
8803 90 20 00 --Од космички летала (вклучувајќи сателити)........................................................................................................................ Д7*  
8803 90 30 00 --Од суборбитали и средства за лансирање на космички летала.......................................................................................... Д7*  

* Дозволата се издава од Министерството за одбрана 
 

Г Л А В А  8 9  
БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
8906  Други пловила, вклучувајќи и воени бродови и чамци за спасување, освен чамци на весла:   
8906 10 00 00 -Воени бродови ..........................................................................................................................................................................  Д7 Д7 

 
Г Л А В А  9 0  

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ 
ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
9001 Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и 

плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички еле-
менти, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло:   

9001 30 00 00 -Контактни леќи ......................................................................................................................................................................   Д1 
9009 Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактно копирање и апарати за термичко 

копирање:   
 -Електростатички апарати за фотокопирање:   
9009 11 00 00 --За репродукција на оригинал директно на копија (директна постапка) ........................................................................   Д3 
9009 12 00 00 --За репродукција од оригинална копија преку посебна подлога (индиректна постапка) .............................................   Д3 
 -Други апарати за фотокопирање:   
9009 21 00 00 --Со вграден оптички систем.................................................................................................................................................   Д3 
9009 22 00 00 --Од контактен тип..................................................................................................................................................................   Д3 
9009 30 00 00 -Апарати за термичко копирање ...........................................................................................................................................   Д3 
9015 Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метереолошки или геофи-

зички инструменти и апарати, освен компаси; далномери:   
9015 10 -Далномери:   
9015 10 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
9015 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9015 20 -Теодолити и тахеометри:    
9015 20 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
9015 20 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9015 30 -Нивелири:    
9015 30 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
9015 30 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9016 00 Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови:   
9016 00 10 00 -Ваги .........................................................................................................................................................................................   Д2 
9016 00 90 00 -Делови и прибор ....................................................................................................................................................................   Д2 
9017 Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, 

пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); 
инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, 
мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:   

9017 30 -Микрометарски мерила, шублери и калибрирачки мерила:   
9017 30 10 00 --Микрометарски мерила и шублери....................................................................................................................................   Д2 
9017 30 90 00 --Друго (исклучувајќи калибрирачки мерила со уреди за подесување од тар. број 9031) ............................................   Д2 
9017 80 -Други инструменти:   
9017 80 10 00 --Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна подеа .....................................................................................................   Д2 
9017 80 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
 -Шприцеви, игли, катетри, канили и слично:   
9018 31 --Шприцеви, со или без игли:   
9018 31 10 00 ---Од пластични маси..............................................................................................................................................................   Д1 
9018 31 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д1 
9018 32 --Цевчести метални игли и хируршки игли за шиење:   
9018 32 10 00 ---Цевчести метални игли ......................................................................................................................................................   Д1 
9018 32 90 00 ---Хируршки игли за шиење ..................................................................................................................................................   Д1 
9018 39 00 00 ‡‡Друго .......................................................................................................................................................................................   Д1 
9018 90 -Други инструменти и апарати:   
9018 90 10 00 -- Инструменти и апарати за мерење на крвен притисок ...................................................................................................   Д2 
9018 90 30 00 --Опрема за дијализа (вештачки бубрези, бубрежни машини, дијализатори) .................................................................   Д1 
9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за 

фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или 
вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста:   

 -Други вештачки делови на телото:   
9021 31 00 00 --Вештачки зглобови ..............................................................................................................................................................   Д1 
9024 Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збивање, еластичност или на други 

механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса):   
9024 10 -Машини и апарати за испитување на метали:   
9024 10 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
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 --Друго:   
9024 10 91 00 ---Универзални или за испитување на цврстина на кинење...............................................................................................   Д2 
9024 10 93 00 ---За испитување на тврдоста ................................................................................................................................................   Д2 
9024 10 99 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
9024 80 -Други машини и апарати:   
9024 80 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
 --Друго:   
9024 80 91 00 ---За испитување на текстил, хартија или картон................................................................................................................   Д2 
9024 80 99 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
9024 90 00 00 -Делови и прибор ....................................................................................................................................................................   Д2 
9025 Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, 

вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:   
 -Термометри и пирометри, што не се комбинирани со други инструменти:   
9025 11 --Полнети со течност, за директно отчитување:   
9025 11 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови.............................................................................................................................   Д2 
 ---Друго:   
9025 11 91 00 ----Клинички или ветеринарни ..............................................................................................................................................   Д2 
9025 11 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
9025 19 --Други:   
9025 19 10 00 ---За употреба во цивилни воздухоплови.............................................................................................................................   Д2 
 ---Друго:   
9025 19 91 00 ----Електронски .......................................................................................................................................................................   Д2 
9025 19 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
9025 80 -Други инструменти:   
9025 80 15 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д2 
 --Друго:   
9025 80 20 00 ---Барометри, некомбинирани со други инструменти ........................................................................................................   Д2 
 ---Друго:   
9025 80 91 00 ----Електронски .......................................................................................................................................................................   Д2 
9025 80 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
9025 90 -Делови и прибор:   
9025 90 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д2 
9025 90 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9026 Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи 

големини на течностите или на гасовите (на пр, мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на 
количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032:   

9026 10 -За мерење или контрола на протокот или на нивото на течностите:   
9026 10 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д2 
 --Друго:   
 ---Електронски:   
9026 10 51 00 ----Мерачи на проток ..............................................................................................................................................................   Д2 
9026 10 59 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
 ---Друго:   
9026 10 91 00 ----Мерачи на проток ..............................................................................................................................................................   Д2 
9026 10 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
9026 20 -За мерење или контрола на притисокот:   
9026 20 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д2 
 --Друго:   
9026 20 30 00 ---Електронски.........................................................................................................................................................................   Д2 
 ---Друго:   
9026 20 50 00 ----Спирални или метални мерачи на притисок со мембрана............................................................................................   Д2 
9026 20 90 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
9026 80 -Други инструменти и апарати:   
9026 80 10 00 --За употреба во цивилни воздухоплови ..............................................................................................................................   Д2 
 --Друго:   
9026 80 91 00 ---Електронски.........................................................................................................................................................................   Д2 
9026 80 99 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
9027 Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пр, полариметри, рефрактометри, спектрометри, 

апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, 
порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични 
или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми:   

9027 10 -Апарати за анализа на гас или на чад:   
9027 10 10 00 --Електронски..........................................................................................................................................................................   Д2 
9027 10 90 00 --Други .....................................................................................................................................................................................   Д2 
9027 20 00 00 -Хроматографи и инструменти за електрофореза ...............................................................................................................   Д2 
9027 30 00 00 -Спектометри, спектрофотометри и спектрографи што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, 

инфрацрвени) ..........................................................................................................................................................................   Д2 
9027 40 00 00 -Експозиметри.........................................................................................................................................................................   Д2 
9027 50 00 00 -Други инструменти и апарати што користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени) ...............   Д2 
9027 80 -Други инструменти и апарати:   
 --Електронски:   
9027 80 11 00 ---пХ метри, рХ метри и други апарати за мерење на спроводливост..............................................................................   Д2 
 --Друго:   
9027 80 91 00 ---Вискозиметри, порозиметри и дилатометри....................................................................................................................   Д2 
9027 80 97 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
9028 Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и 

мерачи за нивно баждарење:   
9028 10 00 00 -Гасометри ...............................................................................................................................................................................   Д2 
9028 20 00 00 -Мерачи на течности...............................................................................................................................................................   Д2 
9028 30 -Електрични броила:   
 --За наизменична струја:   
9028 30 11 00 ---Еднофазни............................................................................................................................................................................   Д2 
9028 30 19 00 ---Повеќефазни ........................................................................................................................................................................   Д2 
9028 30 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9029 Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и 

слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015;   
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стробоскопи: 
9029 10 -Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и 

слично:   
9029 10 10 00 --Електрични или електронски бројачи на обртите, за употреба во цивилни воздухоплови.........................................   Д2 
9029 10 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9029 20 -Покажувачи на брзината и тахиметри; стробоскопи:   
 --Покажувачи на брзина и тахиметри:   
 ---Друго:   
9029 20 39 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 
 -Други инструменти и апарати, за мерење или контрола на напон, јачина на струја, отпор или моќност, без уреди 

за регистрирање:   
9030 31 --Мултиметри:   
9030 31 90 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................   Д2 
9030 39 --Други:   
 ---Друго:   
9030 39 30 00 ----Електронски .......................................................................................................................................................................   Д2 
 ----Друго:   
9030 39 91 00 -----Волтметри .........................................................................................................................................................................   Д2 
9030 39 99 00 -----Друго..................................................................................................................................................................................   Д2 
9031 Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; 

проектори на профили:   
9031 80 -Други инструменти, апарати и машини:   
 -- Друго:   
 ---Друго:   
9031 80 91 00 ----За мерење или контролирање на геометриски големини..............................................................................................   Д2 
9031 80 99 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................   Д2 

 
Г Л А В А  9 1  

ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
9101 Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, со куќиште од благороден метал или од метал 

платиниран со благороден метал:   
 -Други:   
9101 91 --Електрично напојувани:   
9101 91 00 10 ---Штоперици ..........................................................................................................................................................................   Д2 
9101 99 --Други:   
9101 99 00 10 ---Штоперици ..........................................................................................................................................................................   Д2 
9102 Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар. број 

9101:   
 -Други:   
9102 91 --Електрично напојувани:   
9102 91 00 10 ---Штоперици ..........................................................................................................................................................................   Д2 
9102 99 --Други:   
9102 99 00 10 ---Штоперици ..........................................................................................................................................................................   Д2 
9106 Апарати за регистрирање на време и датум и апарати за мерење, регистрирање или на друг начин покажување на 

временски интервали, со часовници или со механизам за лични часовници или со синхрон-мотор (на пр, за 
регистрирање само на време, или на време и на датум):   

9106 10 00 00 -Апарати за регистрирање само на време; апарати за регистрирање и на време и на датум .........................................   Д2 
9106 20 00 00 -Паркинг-часовници ...............................................................................................................................................................   Д2 
9106 90 -Други:   
9106 90 10 00 --Мерачи на кратки временски периоди (бројачи на минути, бројачи на секунди, штоперици за на маса) ................   Д2 
9106 90 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................   Д2 
9107 00 00 00 Временски прекинувачи, со механизам за часовници или со синхрон-мотор.................................................................   Д2 

 
Г Л А В А  9 3  

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
9301  Воено оружје, освен револверите, пиштолите и оружјата од тар. број 9307:   
 -Артилериско оружје (на пример, топови, хаубици и минофрлачи):   
9301 11 00 00 --Самоодни...............................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9301 19 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9301 20 00 00 -Ракетни лансери; фрлачи на пламен, лансери на рачни гранати; цевки за исфрлање на торпеда и слични проектори

...................................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9301 90 00 00  -Друго.......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9302 00 00 00 Револвери и пиштоли, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9303 или 9304 ...................................................  Д7 Д7 
9303 Друго огнено оружје и слични уреди што функционираат со палење на експлозивно полнење (на пр, спортски 

пушки, сачмарки и ловечки и спортски карабини, огнено оружје што се полни однапред, сигнални пиштоли и 
други направи предвидени за исфрлување само на сигнални ракети, пиштоли и револвери за истрелување на 
маневарска муниција, пиштоли со поврзан клин за хумано убивање на животни, фрлачи на бродски јажиња):   

9303 10 00 00 -Огнено оружје што се полни однапред...............................................................................................................................  Д7 Д7 
9303 20 -Други спортски, ловечки пушки-сачмарки, вклучувајќи и комбинација на сачмарки и карабини:   
9303 20 10 00 --Со една мазна цевка .............................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9303 20 95 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9303 30 00 00 -Други спортски и ловечки пушки........................................................................................................................................  Д7 Д7 
9303 90 00 00 -Друго.......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9304 00 00 00 Друго оружје (на пример, пружински, воздушни или гасни пушки и пиштоли, пендреци), освен оружјето од тар. 

број 9307 ..................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9305 Делови и прибор на производите од тар. броеви 9301 до 9304:   
9305 10 00 00 -За револвери или пиштоил ...................................................................................................................................................  Д7 Д7 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 37 
 

 -За пушки-сачмарки, карабини од тар. број 9303:   
9305 21 00 00 --Цевки за пушки-сачмарки ...................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9305 29 00 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
 -Друго:   
9305 91 00 00 --Од воено оружје од тар. број 9301 .....................................................................................................................................  Д7 Д7 
9305 99 00 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 Бомби, гранати, торпеда, мини, ракети и слична воена муниција и нивни делови; куршуми, друга муниција и 

проектили и нивни делови, вклучувајќи и сачма и чепови за фишеци:   
9306 10 00 00 -Муниција за алат за заковување или сличен алат или за пиштоли со врзан клин за хумано убивање на животни, и 

нивни делови ...........................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
 -Муниција за пушки-сачмарки и делови за таа муниција; муниција за воздушни пушки:   
9306 21 00 00 --Фишеци..................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 29 --Друго:   
9306 29 40 00 ---Чаури ....................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 29 70 00 ---Друго ....................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 30 -Друга муниција и нејзини делови:   
9306 30 10 00 --За револвери и пиштоли од тар. број 9302 и за автоматски пушки од тар. број 9301..................................................  Д7 Д7 
 --Друго:   
9306 30 30 00 ---За воено оружје ...................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
 ---Друго:   
9306 30 91 00 ----Муниција за централни сигнални ракети........................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 30 93 00 ----Мунуција за рабно сигнални ракети................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 30 98 00 ----Друго...................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 90 -Друго:   
9306 90 10 00 --За воено оружје.....................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9306 90 90 00 --Друго......................................................................................................................................................................................  Д7 Д7 
9307 00 00 00 Мечови, сабји, бајонети, копја и слични оружја, нивни делови и футроли за тоа оружје  Д7 Д7 

 
Г Л А В А  9 6  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
9602 00  Обработени материјали од растително или минерално потекло за резбарење и производи од тие материјали; 

производи обликувани или резбарени од восок, стеарин, природни гуми или природни смоли или од маса за 
моделирање, и други обликувани или резбарени производи, на друго место неспомнати ниту опфатени; обработен, 
нестврднат желатин (освен желатинот што се распоредува во тар. број 3503) и производи од нестврднат желатин:   

9602 00 00 10 -Капсули од желатин за фармацевтски намени ...................................................................................................................   Д1* 

Д1* се однесува за фармацевтската индустрија 
 

Г Л А В А  9 7  
ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ 

 

Тар. озн. Н а и м е н у в а н и е  Извоз Увоз 
9701 Слики, цртежи и пастели, изработени во целост со рака, освен цртежите од тар. број 4906 и другите рачно боени 

или рачно украсени занаетчиски производи; колаж и слични декоративни плочи:   
9701 10 00 00 -Слики, цртежи и пастели ......................................................................................................................................................  Д9  
9701 90 00 00 -Друго.......................................................................................................................................................................................  Д9  
9702 00 00 00 Оригинални гравури, печатени слики и литографии..........................................................................................................  Д9  
9703 00 00 00 Оригинални скулптури и бисти, од било кој материјал .....................................................................................................  Д9  
9705 00 00 00 Колекции и примероци од зоолошки, ботанички, минералошки, анатомски, историски, археолошки, палеонтолош-

ки, етнографски или нумизматички интерес .......................................................................................................................  Д9  
9706 00 00 00 Антиквитети (старини), стари повеќе од 100 години .........................................................................................................  Д9  

 
 

СПИСОК НА ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ И ПРЕКУРСОРИ 
(ПРИЛОГ 2) 

 
Тарифна 
ознака Н А И М Е Н У В А Н И Е 

1211 90 98 11 Канабис -растение (Canabis sat) 
1211 90 98 12 (Papuver bracteatum) 
1211 30 00 00 Лисја од кока-растение 
1301 90 90 10 Канабис смола 
1302 11 00 00 Опиум 
1302 19 98 11 Канабис (Canabis) екстракт, тинктура 
1302 19 98 13 Паста од кока-растение 
2841 61 00 00 Калиум перманганат 
2843 30 00 01 Мескалин аурихлорид 
2843 30 00 02 Пиперидин аурихлорид 
2843 90 90 01 Норкодеин платинхлорид 
2843 90 90 02 Мескалин платинхлорид 
2843 90 90 03 Пиперидин платинхлорид 
2921 49 80 15 Етицицлидин (PCE) (INN) и негови соли 
2921 49 80 21 SPA 
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2921 49 80 22 Пропихакседрин 
2921 49 80 23 Дексамфетамин сахарат  
2921 49 80 24 Левамфетамин суцинат 
2921 49 80 25 Левафетамин сулфат 
2922 19 80 11 Алфаметадол (INN)  
2922 19 80 12 Алфацетилметадол (INN) и негови соли 
2922 19 80 13 Ацетилметадол (INN)  
2922 19 80 14 Бетаметадол (INN)  
2922 19 80 15 Бетацетилметадол (INN)  
2922 19 80 17 Димехептанол (INN) и негови соли 
2922 19 80 18 Дименоксадал (INN) и негови соли 
2922 19 80 19 Левацетилметадол (INN) 
2922 19 80 20 Левопропоксифен (INN)  
2922 19 80 21 l-Метадол 
2922 19 80 22 Напсилат 
2922 19 80 23 Норациметадол (INN) и негови соли 
2922 19 80 24 L-Алфацетилметадол 
2922 29 00 11 DMA (2,5 диметоксиамфетамин) и негова сол 
2922 29 00 12 DOB (2,5 диметокси-4-бромамфетамин) (INN) и негови соли 
2922 29 00 13 DOET (2,5 диметокси-4-етиламфетамин) и негова сол 
2922 29 00 14 PMA (параметоксиамфетамин) и негови соли 
2922 29 00 15 TMA (3,5,6.триметоксиамфетамин) и негова сол 
2922 29 00 16 DOM, STP (Декстропропоксифен) и негови соли 
2922 39 00 14 Изометадон (INN) и негови соли и деривати 
2922 39 00 15 Норметадон метилјодит 
2922 42 00 01 Амфепрамон глутомат 
2924 29 95 10 Диампромид (INN) и негови соли 
2926 90 95 01 Норметадон (INN) и негови соли 
2932 99 85 11 DMHP 
2932 99 85 12 MDMA (3,4- метилендиоксиметамфетамин) и негови соли 
2932 99 85 13 MMDA (5-метокси - 3,4- метилендиокси 

алфметилетиламфетамин) и негови соли  
2932 99 85 14 N-етил MDA и негови соли 
2932 99 85 15 N-хидрокси MDA и негови соли 
2932 99 85 16 Парахексил  
2932 99 85 17 Тенамфетамин(INN) (MDA) и негови соли 
2932 99 85 18 д-9 Тетрахидроканабинол 
2933 32 00 00 Пиперидин и негови соли 
2933 39 99 11 Ацетил-алфаметилфентанил  
2933 39 99 12 Алфамепродин (INN) 
2933 39 99 13 Алфаметилфентанил 
2933 39 99 14 Алфапродин (INN) и негови соли 
2933 39 99 16 Алилпродин (INN) и негови соли 
2933 39 99 18 Бензетидин (INN) и негови соли 
2933 39 99 19 Бетамепродин (INN)  
2933 39 99 20 Бетапродин (INN) и негови соли 
2933 39 99 21 Бетахидроксифентанил и негови соли 
2933 39 99 22 Бетахидроксифентанил и негови деривати 
2933 39 99 27   Етоксеридин (INN) и негови соли 
2933 39 99 28   Феназоцин (INN) и негови соли 
2933 39 99 30   Фенампромид (INN) и негови соли 
2933 39 99 34   Метазоцин (INN) и негови соли 
2933 39 99 36   алфа-Метилфентанил и негови соли 
2933 39 99 37   3-Метилфентанил и негови соли 
2933 39 99 38   МРРР и негови соли 
2933 39 99 39   Норпипанон (INN) и негови соли 
2933 39 99 40   РСР (Фенциклидин) (INN) и негови соли 
2933 39 99 41   PEPAP и негови соли 
2933 39 99 45   Петидин (INN) интермедијат B и негови соли 
2933 39 99 46   Петидин (INN) интермедијат  C 
2933 39 99 47   Пиминодин (INN) и негови соли 
2933 39 99 50   Проперидин (INN) и негови соли 
2933 39 99 52   Трихексифенидил  
2933 39 99 54   Хидроксипетидин (INN) и негови соли 
2933 39 99 55   Анилеридин фосфат  
2933 39 99 56   п-Флуорофентанил 
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2933 39 99 57   п-Флуорофентанил хлорид 
2933 49 90 11   Дротебанол (INN) 

 
2933 49 90 13   Левофенацилморфан (INN) и негови соли 
2933 49 90 14   Левометорфан  (INN) и негови соли 
2933 49 90 16   Норлеворфанол (INN) и негови соли 
2933 49 90 17   Феноморфан (INN) и негови соли 
2933 49 90 18   Рацеметорфан (INN) и негови соли 
2933 49 90 19   Рацеморфан (INN) и негови соли 
2933 54 00 01   Амфетамин пентобарбитурат 
2933 54 00 02   Алобарбитал аминофеназон 
2933 54 00 03   Дексафетамин пентобарбитурал 
2933 99 90 16 Етонитазен (INN) и негови соли 
2933 99 90 17 Клонитазен (INN) и негови соли 
2933 99 90 25    Клоранолол  
2933 99 90 27 Клордиазепоксид (INN) и негови соли 
2933 99 90 40 Прохептазин (INN) и негови соли 
2933 99 90 41 Родициклидин (INN) (PHP, PCPY) 
2934 99 90 14 Диетилтиамбутен (INN) и негови соли 
2934 99 90 15 Диметилтиамбутен (INN) и негови соли 
2934 99 90 16 Диоксафетил бутират (INN) и негови соли 
2934 99 90 17 Етилметилтиамбутен (INN) и негови соли 
2934 99 90 18 Фенадоксон (INN) и негови соли 
2934 99 90 21 Фуретидин (INN) и негови соли 
2934 99 90 26 Левоморамид (INN) и негови соли 
2934 99 90 27    алфа-Метилтиофентанил и негови соли 
2934 99 90 28    3- Метилтиофентанил и негови соли 
2934 99 90 29    (+)-цис-3- Метилтиофентанил и негови соли 
2934 99 90 30   Метиламинорекс и негови соли 
2934 99 90 32   Морферидин (INN) и негови соли 
2934 99 90 35   Теноциклидин (INN) и негови соли  
2934 99 90 36   Тиофентанил (INN) и негови соли 
2934 99 90 37   Рацеморамид (INN) и негови соли 
2934 99 90 38   Морамид интермедијат 
2934 99 90 39   Декстроморамид хидроген тартарат 
2939 19 00 11   Ацетилдихидрокодеин и негови соли 
2939 19 00 12   Ацетилморфин и негови деривати 
2939 19 00 13   Ацеторфин (INN) и негови соли 
2939 19 00 14   Бензилморфин и негови соли 
2939 19 00 15   Бензоилморфин  
2939 19 00 17   Дезоморфин (INN) и негови соли 
2939 19 00 19   Дихидроморфин и негови соли 
2939 19 00 20   Дихидроизоморфин и негови соли 
2939 19 00 26   Хидроморфинол (INN) и негови соли 
2939 19 00 29   Кодоксим (INN) 
2939 19 00 31   Метилдезорфин (INN) и негови соли 
2939 19 00 32   Метилдихидроморфин (INN) 
2939 19 00 33   Метопон (INN) и негови соли 
2939 19 00 34   Мирофин (INN) и негови соли 
2939 19 00 36   Морфин метобромид и други деривати на морфин 
2939 19 00 37   Морфин N-оксид 
2939 19 00 38   Никодикодин (INN) 
2939 19 00 39   Никокодин (INN) и негови соли 
2939 19 00 41   Норкодеин (ИНН) и негови соли 
2939 19 00 42   Норморфин (INN) и негови соли 
2939 19 00 43   Кодеин б-глукуродин  
2939 19 00 44   Кодеин метиромид 
2939 19 00 45   Кодеин-N-оксид 
2939 19 00 46   Кодеин-N-оксид хидрохлорид 
2939 19 00 47   Хероин метилјодид 
2939 19 00 48   Хидрокодон метилјодид 
2939 19 00 49   Етилморфин метилјодид 
2939 19 00 50   Еторфин 3-метил етер 
2939 29 00 01 Фенобарбитал квинидин 
2939 59 00 01 Фенметразин теоклад 
2939 69 00 01 Лизергид (INN)  
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2939 69 00 02 LSD 
2939 69 00 03 LSD-25 
2939 69 00 04 Лизергид тартарат 
2939 99 00 11 DET и негови соли 
2939 99 00 12 DMT и негови соли 
2939 99 00 18    Мескалин и негови соли 
2939 99 00 21 Псилоцибин (INN) и негови соли 
2939 99 00 22    Псилоцин и негови соли 
2939 99 00 23    Псилотсин 
2939 99 00 24    Катинон (INN) 
2939 99 00 25    Фенобарбитал спартаин 
2939 99 00 26    Фенобарбитал јохимбин 
3003 40 00 01    Кодеин резинат    
3003 40 00 02    Дихидрокодеин резинат 
3003 40 00 03    Хидрокодеин резинат 
3003 40 00 00    Катин резинат 
3003 90 90 01    Декстропропоксифен резинат  
3003 90 90 02    Амфепрамон резинат 
3003 90 90 03    Амфетамин резинат 
3003 90 90 04    Амобарбитал резинат 
3003 90 90 05    Дексамфетамин резинат 
3003 90 90 06    Фенпропорекс резинат 
3003 90 90 07    Метакуалон резинат 
3003 90 90 08    Фентемин резинат 
3003 90 90 09    Секобарбитал резинат 
3201 90 90 01    Амфетамин танат 
3201 90 90 02    Дексамфетамин танат 
3912 31 00 01    Дексамфетамин карбокси-метилцелулоза 
3913 10 00 01    Левамфетамин алгинат 

 
 

СПИСОК НА МАТЕРИИ ШТО ЈА ОШТЕТУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 
(ПРИЛОГ 3) 

 
Тарифна 

ознака Н А И М Е Н У В А Н И Е  Комерцијален 
назив 

Хемиска 
формула 

2903 14 00 00 Јаглеро тетрахлорид  CCl4 
2903 19 10 00 Метил хлороформ (1.1.1.-

трихлоретан) 
 C2H3Cl3 

2903 30 33 00 Бромометан (метил бромид)  CH3Br 
2903 41 00 00 Трихлорофлуорометан CFC - 11 CFCl3 
2903 42 00 00 Дихлорофлуорометан (HCFC – 21)** CHFCl2 
2903 42 00 00 Дихлородифлуорометан CFC - 12 CF2Cl2 
2903 43 00 00 Трихлоротрифлуоретан CFC - 113 C2F3Cl3 
2903 44 10 00 Дихлоротетрафлуороетан CFC - 114 C2F4Cl2 
2903 44 90 00 Хлоропентафлуоретан CFC - 115 C2F5Cl 
2903 45 10 00 Хлоротрифлуорометан CFC - 13 CF3Cl 
2903 45 15 00 Пентахлорофлуороетан CFC - 111 C2FCl5 
2903 45 20 00 Тетрахлородифлуроетан CFC - 112 C2F2Cl4 
2903 45 25 00 Хептахлорофлуоропропан CFC - 211 C3FCl7 
2903 45 30 00 Хексахлородифлуоропропан CFC - 212 C3F2Cl6 
2903 45 35 00 Пентахлоротрифлуоропропан CFC - 213 C3F3Cl5 

2903 45 40 00 Тетрахлоротетрафлуоропропан CFC - 214 C3F4Cl4 
2903 45 45 00 Трихлоропентафлуоропропан CFC - 215 C3F5Cl3 
2903 45 50 00 Дихлорохексафлуоропропан CFC - 216 C3F6Cl2 
2903 45 55 00 Хлорохептафлуоропропан CFC - 217 C3F7Cl 
2903 45 90 80 Дихлорофлуороетан HCFC - 141 C2H3F3Cl 
2903 45 90 90 Друго   
2903 46 10 00 Бромохлоридофлуорометан HALON 1211 CF2BrCl 
2903 46 20 00 Бромотрифлуорометан HALON 1301 CF3Br 
2903 46 90 00 Дибромотетрафлуороетан HALON 2402 C2F4Br2 
2903 47 00 00 Други перхалогенирани деривати   
2903 49 10 00 Деривати на метан, етан или   
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пропан, халогенирани само со 
флуор и хлор: 

2903 49 10 00 Дихлорофлуорометан (HCFC – 21) CHFCl2 
2903 49 10 00 Хлородифлуорометан (HCFC – 22) CHF2Cl 
2903 49 10 00 Хлорофлуорометан (HCFC – 31) CH2FCl 
2903 49 10 00 Тетрахлорофлуороетан (HCFC – 121) C2HFCl4 
2903 49 10 00 Трихлородифлуороетан (HCFC – 122) C2HF2Cl3 
2903 49 10 00 Дихлоротрифлуороетан (HCFC – 123) C2HF3Cl2 
2903 49 10 00 1,1,-дихлоро 2,2,2,-трифлуороетан (HCFC – 123)** CHCl2CF3 
2903 49 10 00 Хлоротетрафлуороетан (HCFC – 124) C2HF4Cl 
2903 49 10 00 1-хлоро-1,2,2,2-тетрафлуороетан (HCFC – 124)** CHFClCF3 
2903 49 10 00 Трихлорофлуороетан (HCFC – 131) C2H2FCl3 
2903 49 10 00 Дихлородифлуороетан (HCFC – 132) C2H2F2Cl2 
2903 49 10 00 Хлоротрифлуороетан (HCFC – 133) C2H2F3Cl 
2903 49 10 00 Дихлорофлуороетан (HCFC – 141) C2H3FCl2 
2903 49 10 00 2,2-дихлоро-2-флуороетан (HCFC – 141b)** CH3CFCl2 
2903 49 10 00 Хлородифлуороетан (HCFC – 142) C2H3F2Cl 
2903 49 10 00 2-хлоро-2,2-флуороетан (HCFC – 142b)** CH3CF2Cl 
2903 49 10 00 Хлорофлуоретан (HCFC – 151) C2H4FCl 
2903 49 10 00 Хексахлорофлуоропропан (HCFC – 221) C3HFCl6 

2903 49 10 00 Пентахлородифлуоропропан (HCFC – 222) 
C3HF2Cl5 

2903 49 10 00 Тетрахлоротрифлуоропропан (HCFC – 223) C3HF3Cl4 
2903 49 10 00 Трихлоротетрафлуоропропан (HCFC – 224) C3HF4Cl3 
2903 49 10 00 Дихлоропентафлуоропропан (HCFC – 225) C3HF5Cl2 
2903 49 10 00 3,3-дихлоро-1,1,1,2,2-

пентафлуоропропан 
(HCFC–225ca)** CF3CF2CHCl2 

2903 49 10 00 1,3-дихлоро-1,1,2,2,3-
пентафлуоропропан 

(HCFC–225cb)** CF2ClCF2CHCl
F 

2903 49 10 00 Хлорохексафлуоропропан (HCFC – 226) C3HF6Cl 
2903 49 10 00 Пентахлорофлуоропропан (HCFC – 231) C3H2FCl5 
2903 49 10 00 Тетрахлородифлуоропропан (HCFC – 232) C3H2F2Cl4 
2903 49 10 00 Трихлоротрифлуоропропан (HCFC – 233) C3H2F3Cl3 
2903 49 10 00 Дихлоротетрафлуоропропан (HCFC – 234) C3H2F4Cl2 
2903 49 10 00 Хлоропентафлуоропропан (HCFC – 235) C3H2F5Cl 
2903 49 10 00 Тетрахлорофлуоропропан (HCFC – 241) C3H3FCl4 
2903 49 10 00 Трихлородифлуоропропан (HCFC – 242) C3H3F2Cl3 
2903 49 10 00 Дихлоротрифлуоропропан (HCFC – 243) C3H3F3Cl2 
2903 49 10 00 Хлоротетрафлуоропропан (HCFC – 244) C3H3F4Cl 
2903 49 10 00 Трихлорофлуоропропан (HCFC – 251) C3H4FCl3 
2903 49 10 00 Дихлородифлуоропропан (HCFC – 252) C3H4F2Cl2 
2903 49 10 00 Хлоротрифлуоропропан (HCFC – 253) C3H4F3Cl 
2903 49 10 00 Дихлорофлуоропропан (HCFC – 261) C3H5FCl2 
2903 49 10 00 Хлородифлуоропропан (HCFC – 262) C3H5F2Cl 
2903 49 10 00 Хлорофлуоропропан (HCFC – 271) C3H6FCl 
2903 49 20 00 Деривати на метан, етан или 

пропан, халогенирани само со 
флуор и бром: 

  

2903 49 20 00 Дибромофлуорометан  CHFBr2 
2903 49 20 00 Бромодифлуорометан  CHF2Br 
2903 49 20 00 Бромофлуорометан  CH2FBr 
2903 49 20 00 Тетрабромофлуороетан  C2HFBr4 
2903 49 20 00 Трибромодифлуороетан  C2HF2Br3 
2903 49 20 00 Дибромотрифлуороетан  C2HF3Br2 
2903 49 20 00 Бромотетрафлуороетан  C2HF4Br 
2903 49 20 00 Трибромофлуороетан  C2H2FBr3 
2903 49 20 00 Дибромодифлуороетан  C2H2F2Br2 
2903 49 20 00 Бромотрифлуороетан  C2H2F3Br 
2903 49 20 00 Дибромофлуороетан  C2H3FBr2 
2903 49 20 00 Бромодифлуороетан  C2H3F2Br 
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2903 49 20 00 Бромофлуороетан  C2H4FBr 
2903 49 20 00 Хексабромофлуоропропан  C3HFBr6 
2903 49 20 00 Пентабромодифлуоропропан  C3HF2Br5 
2903 49 20 00 Тетрабромотрифлуоропропан  C3HF3Br4 
2903 49 20 00 Трибромотетрафлуоропропан  C3HF4Br3 
2903 49 20 00 Дибромопентафлуоропропан  C3HF5Br2 
2903 49 20 00 Бромохексафлуоропропан  C3HF6Br 
2903 49 20 00 Пентабромофлуоропропан  C3H2FBr5 
2903 49 20 00 Тетрабромодифлуоропропан  C3H2F2Br4 
2903 49 20 00 Трибромотрифлуоропропан  C3H2F3Br3 
2903 49 20 00 Дибромотетрафлуоропропан  C3H2F4Br2 
2903 49 20 00 Бромопентафлуоропропан  C3H2F5Br 
2903 49 20 00 Тетрабромофлуоропропан  C3H3FBr4 
2903 49 20 00 Трибромодифлуоропропан  C3H3F2Br3 
2903 49 20 00 Дибромотрифлуоропропан  C3H3F3Br2 
2903 49 20 00 Бромотетрафлуоропропан  C3H3F4Br 
2903 49 20 00 Трибромофлуоропропан  C3H4FBr3 
2903 49 20 00 Дибромодифлуоропропан  C3H4F2Br2 
2903 49 20 00 Бромотрифлуоропропан  C3H4F3Br 
2903 49 20 00 Дибромофлуоропропан  C3H5FBr2 
2903 49 20 00 Бромодифлуоропропан  C3H5F2Br 
2903 49 20 00 Бромофлуоропропан  C3H6FBr 
2903 49 90 00 Друго   

 Мешавини кои содржат 
перхалогенирани деривати на 
ациклични јаглеводороди кои 
содржат два или повеќе различни 
халогени: 

  

3824 71 00 00 Што содржат ациклични 
јаглеводороди перхалогенирани 
само со флуор и хлор  

  

3824 79 00 00 Друго   
 

СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ДИВИ ЖИВОТНИ 
(ПРИЛОГ 4) 

 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАНИЕ 

0106 19 90 91 Волк (Canis lupus) 
0106 19 90 92 Кафеава мечка (Ursus arctos) 
0106 19 90 93 Видра (Lutra lutra) 
0106 19 90 94 Рис (Lynx lynx) 
0106 19 90 95 Дива мачка  (Felis sivestris) 
0106 19 90 96 Лилјаци (Chiroptera) 
0106 20 00 01 Полска желка (Testudo graeca) 
0106 20 00 02 Ридска желка (Testudo hermanni) 
0106 20 00 03 Остроглава шарка (Vipera ursinii) 
0106 20 00 04 Песочна боа (Eryx jaculus) 
0106 31 00 01 Царски орел (Aquila heliaca) 
0106 31 00 02 Белоопашест орел (Haliaetus aicilla) 
0106 31 00 03 Сив сокол (Falco peregrinus) 
0106 31 00 04 Орел рибар (Pandion haliaetus) 
0106 31 00 05 Црвена луња (Milvus milvus) 
0106 31 00 06 Црна луња (Milvus migrans) 
0106 31 00 07 Орел змијар (Circaetus gallicus) 
0106 31 00 08 Јастреб кокошкар (Accipiter gentilis) 
0106 31 00 09 Јастреб врапчар (Accipiter nisus) 
0106 31 00 10 Краткопрст јастреб (Accipiter brevipes) 
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0106 31 00 11 Обичен јастреб глувчар (Buteo buteo) 
0106 31 00 12 Лисест јастреб глувчар (Buteo rufinus) 
0106 31 00 13 Северен јастреб глувчар (Buteo lagopus) 
0106 31 00 14 Јастреб осојад (Pernis apivorus) 
0106 31 00 15 Мал орел (Hieraeetus pennatus) 
0106 31 00 16 Сур орел (Aquilla chrysaetos) 
0106 31 00 17 Голем креслив орел (Aquilla clanga) 
0106 31 00 18 Мал креслив орел (Aquilla pomarina) 
0106 31 00 19 Египетски орел мршојадец (Neophron percnopterus) 
0106 31 00 20 Брадест орел мршојадец (Gypaetus barbatus)  
0106 31 00 21 Белоглав орел мршојадец (Gyps fulvus) 
0106 31 00 22 Црн орел мршојадец (Aegypius monachus) 
0106 31 00 23 Блатна еја (Circus aeruginosus) 
0106 31 00 24 Степска еја (Circus macrourus) 
0106 31 00 25 Полска еја (Circus cyaneus) 
0106 31 00 26 Ливадска еја (Circus pygargus) 
0106 31 00 27 Сокол ластовичар (Falco subbuteo) 
0106 31 00 28 Јужен сокол (Falco biarmicus) 
0106 31 00 29 Црн сокол (Falco eleonore) 
0106 31 00 30 Ловен сокол (Falco cherrug) 
0106 31 00 31 Мал сокол (Falco columbarius) 
0106 31 00 32 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 
0106 31 00 33 Обична ветрушка (Falco tinnunculus) 
0106 31 00 34 Степска ветрушка (Falco naumanni) 
0106 39 90 01 Кадроглав пеликан (Pelecanus crispus) 
0106 39 90 02 Црн штрк (Ciconia nigra) 
0106 39 90 03 Чапја лажичарка (Platalea leucorodia) 
0106 39 90 04 Голем фламинго (Phoenicopterus ruber) 
0106 39 90 05 Сив жерав (Grus grus) 
0106 39 90 06 Тенкоклуна мочварка (Numenius tenurostris) 
0106 39 90 07 Голема дропла (Otis tarda) 
0106 39 90 08 Мала дропла (Otis tetrax) 
0106 39 90 09 Голем буф (Bubo bubo) 
0106 39 90 10 Шумска ушеста утка (Asio otus) 
0106 39 90 11 Блатна ушеста утка (Asio flammeus) 
0106 39 90 12 Ќук (Otus scops) 
0106 39 90 13 Домашна кукумјавка (Athene noctua) 
0106 39 90 14 Пернатонога кукумјавка (Aegolius funereus) 
0106 39 90 15 Мала кукумјавка (Glaucidium passerinum) 
0106 39 90 16 Шумска утка (Strix aluco) 
0106 39 90 17 Уралска утка (Strix uralensis ) 
0106 39 90 18 Славеј  (Suscinia megarhynchos ) 
0106 39 90 19 Жолт странишчар (Emberiza citrinella ) 
0106 39 90 20 Црноглав стрнишчар (Emberiza melanocephala) ) 
0106 39 90 21 Градинарски станишчар (Emberiza hortulana) 
0106 39 90 22 Биилче (Carduelis carduelis) 
0106 39 90 23 Елова зеленушка (Carduelis spinus) 
0106 39 90 24 Обична зеленушка (Carduelis chloris) 
0106 39 90 25 Црвено зимско врапче (Purrhula purrhula) 
0106 39 90 26 Северно конопларче (Acanthis cannabina ) 
0106 39 90 27 Обично жолтарче (Serinus serinus ) 
0106 39 90 28 Крстоклун (Lohia curvirostra ) 
0106 90 00 91 Медицинска пијавица (Hirudo medicinalis) 
0106 90 00 92 Инсекти (Insecta) 
0106 90 00 93 Пеперуги (Lepidoptera) 
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0106 90 00 94 Тврдокрилци (Coleopter ) 
0106 90 00 95 Езерска жаба (Rana ridibunda) 
0106 90 00 96 Балканска зелена жаба(Rana balcanica ) 
0106 90 00 97 Други видови од групата водоземци (Amphibia) 
0306 24 90 01 Поточен рак (Austropotamobius torrentium macedonicus) 
0306 24 90 02 Речен рак (Austacus astacus balcanicus) 
0307 60 00 01 Лозов полжав (Helih pomatia) 
0307 60 00 02  Шумски полжав (Helix lucorum) 
0307 60 00 03 Обичен полжав (Helix vulgaris) 
0307 60 00 04 нема народно име (Helix figulina) 
0307 60 00 05 Пругест полжав (Cerea vindobonensis) 

  

СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА 
(ПРИЛОГ 5) 

 

 Тарифна 
ознака 

Наименувание 

0604 10 90 01 Дабов лишај (Evernia prunastri (L.) Ach) 
0604 10 90 02 Исландски лишај (Cetraria islandica (L.) Ach) 
1211 90 70 00 Див мајорам (Origanum vulgare L.) 
1211 90 75 01 Обична жалфија (Salvia officinalis L.) 
1211 90 98 01 Аконитум (Aconitum divergens Panc.) 
1211 90 98 02 Пролетен гороцвет (Adonis vernalis L.) 
1211 90 98 03 Бел слез (Althaea officinalis L.) 
1211 90 98 04 Кучешки салеп (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.) 
1211 90 98 05 Мечкино уво (Arctostaphylos uva-ursib (L.) Sprengel) 
1211 90 98 06 Црвен кантарион (Centaurum erythraea Rafin) 
1211 90 98 07 Бивонов мразовец (Colchicum bivonale Gus.) 
1211 90 98 08 Македонски мразовец (Colchicum macedonicum Koshanin) 
1211 90 98 09 Мразовец (Colchicum pieperianum Markgr.) 
1211 90 98 10 Прстест (пегав) салеп (Dactylorhiza maculata (L.) Soo) 
1211 90 98 11 Велигденче, кралево цвеќе (Daphne blagayana Freyer) 
1211 90 98 12 Крупен напрсток (Digitalis grandiflora Miller) 
1211 90 98 13 Темен напрсток (Digitalis feruginea L.) 
1211 90 98 14 Линцура (Gentiana lutea L. subsp. symphiandra (Murb.) Hayek) 
1211 90 98 15 Точкеста линцура (Gentiana punctata L.) 
1211 90 98 16 Обичен сладунец (Glycyrrhiza glabra L.) 
1211 90 98 17 Живоинов смил (Hetychrysum zivojinii Cernjavski&Soshka) 
1211 90 98 18 Крстест копитник (Hepatica nobilis Miller) 
1211 90 98 19 Обичен кантарион (Hypericum perforatum L.) 
1211 90 98 20 Изоп (Hyssopsus officinalis L.) 
1211 90 98 21 Смрека (модра смрека) (Juniperus communis L.) 
1211 90 98 22 Волчја нога (Licopodium clavatum L.) 
1211 90 98 23 Барско кокиче (Leucojum aestivum L.) 
1211 90 98 24 Горчлива (блатна) детелина (Menyanthes trifoliata L.) 
1211 90 98 25 Широколистен салеп (Orchys laxiflora Lam.) 
1211 90 98 26 Војнички салеп  (Orchys militaris L.) 
1211 90 98 27 Божур (Peonia masculata (L.) Miller) 
1211 90 98 28 Божур (Peonia peregrina Miller) 
1211 90 98 29 Петров крст (крстец) (Paris quadrifolia L.) 
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1211 90 98 30 Пролетна јаглика (Primula veris L.) 
1211 90 98 31 Обична медуница (Pulmonaria officinalis L.) 
1211 90 98 32 Седефче (Ruta graveolens L.) 
1211 90 98 33 Бозел (Sambucus nigra L.) 
1211 90 98 34 Чистец (Sideritis raeseri Boiss&Heldr.) 
1211 90 98 35 Македонски (шарпланинински)чај (Sideritis scardica Griseb.) 
1211 90 98 36 Емова мајчина душица (Thymus oehmianus Ronniger&Soshka) 
1211 90 98 37 Марианино лале (Tulipa mariannae Lindtner) 
1211 90 98 38 Шарпланинско лале (Tulipa scardica Bornm.) 
1211 90 98 39 Бела чемерика (Veratrum aum L.) 
1211 90 98 40 Криптограма (Cryptogramma cryspa) 
1211 90 98 41 Кралска осмунда (Osmunda regalis) 
1211 90 98 42 Козинец (Astragalus physocalyx) 
1211 90 98 43 Прстест салеб (бозовинаец-ветен) (Dactylorhiza sambucina) 
1211 90 98 44 Родопски еноец (Galium rhodopaeum) 
1211 90 98 45 Крунестоцветен граор (Coronilla coronata) 
1211 90 98 46 Кандилка (Fritillaria gussichiae) 
1211 90 98 47 Водено оревче (Trapa natans) 
1211 90 98 48 Кокиче (Galanthus nivalis) 
1211 90 98 49 Српска рамонда (Ramonda serbica) 
1211 90 98 50 Марсилеа (Marsilea quadrifolia) 
1211 90 98 51 Воден папрат (Salvinia natans) 
1211 90 98 52 Алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) 

  

СПИСОК НА ЗАГРОЗЕНИ ВИДОВИ ГАБИ 
(ПРИЛОГ 6) 

 

Тарифна 
ознака 

Наименувание 

0709 59 90 01 јајчарка, булка (Amanita caesarea (Scop:Fr.) Pers) 
0709 59 90 02 јајчеста мувоморка (Amanita ovoidea (Bull:Fr.) Link.) 
0709 59 90 03 кафеав дупчар (Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.) 
0709 59 90 04 остроног вргањ (Boletus appendiculatus Schff.) 
0709 59 90 05 Фехтнеров вргањ (Boletus fechtneri Velenovsky) 
0709 59 90 06 едноставен вргањ (Boletus impolitis Fr.) 
0709 59 90 07 напрашен вргањ (Boletus pulverulentus Opat.) 
0709 59 90 08 кралски вргањ (Boletus regius Krobh.) 
0709 59 90 09 жолто-црвен вргањ (Boletus rhodoxanthus (Kromb.) Kallembach) 
0709 59 90 10 месест вргањ (Boletus torosus Fr.) 
0709 59 90 11 аметисна лисичарка (Cantharellus cibarius var.amethysteus 

QuOl) 
0709 59 90 12 игличарка (Hericium spp.) 
0709 59 90 13 јудино уво (Hirneola auricula-judae (Bull:St.Am.) Berk) 
0709 59 90 14 мартовка (Hygrophorus marzuolus (Fr:Fr) Bres.) 
0709 59 90 15 џиновска пуфка (Langermania gigantea (Batsch:Pers) Rostk.) 
0709 59 90 16 висока смрчка (Morchella elata Fr.) 
0709 59 90 17 ветрогонова габа (Pleurotus eryngii (D.C:FR) QuOl.) 
0709 59 90 18 моликово волчјо лепче (Suilus sibiricus (Sing.) Sing.) 
0709 59 90 19 тартуфи (Tuber spp.) 
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1816. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на предлог на Советот за радиодифу-
зија, на седницата одржана на 22 декември 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА 

СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА  
1. Се дава согласност за промена на сопственичката 

структура на концесионерот трговското радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ СКОП 
Скопје, односно за истапување од друштвото на содруж-
ниците Ѓорѓи Бајрактаров и Ласте Стефановски, така што 
единствен содружник останува Горан Славковски. 

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

   Бр. 23-4920/1      Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1817. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со членовите 4 и 17 од 
Законот за правата, обврските и одговорностите на органите 
на државната власт во поглед на средствата во државна 
сопственост што ги користат и располагаат (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 61/02),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА  
Член 1 

Се пренесува правото на користење на патничко мотор-
но возило марка “Застава“, тип 128GT1100, со регистарски 
број BT-027-RE, број на шасија: 05075526, број на мотор: 
0783157, 40,5 KW, работна зафатнина на моторот 1116см3, 
произведено 1985 година и патничко моторно возило марка 
“Застава Лада 1300“ со регистарски број ST-092-TD, број 
на шасија: 0670259, број на мотор: 8140609, 47,8 KW, ра-
ботна зафатнина на моторот 1300см3, произведено 1985 го-
дина од досегашниот корисник Завод за вработување на Ре-
публика Македонија, на новиот корисник Министерството 
за труд и социјална политика - Државен инспекторат за 
труд - Скопје.  

Член 2 
Примопредавањето на возилото од член 1 на оваа 

одлука да се изврши меѓу Заводот за вработување на 
Република Македонија и Министерството за труд и со-
цијална политика - Државен инспекторат за труд - 
Скопје, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
         Бр. 23-5490/1                   Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1818. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2003 година  
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 

 ВО КУМАНОВО  
Член 1 

За купување на деловен објект на поранешниот ЗИК – 
Куманово од Куманово, за потребите на Министерството 

за образование и наука во нето износ од 45.000.000,00 (че-
тириесет и пет милиони) денари и вклучен данок на про-
мет на недвижности и права од 3% во износ од 
1.350.000,00 (еден милион и триста педесет илјади) дена-
ри, односно во вкупна вредност од 46.350.000,00 (четири-
есет и шест милиони и триста и педесет илјади) денари 
средства ќе се обезбедат од Буџетот на Република Маке-
донија за 2003 година, Раздел 090.02 – Министерство за 
финансии – функции на државата, Програма 12 – функци-
ја, потставка 467121 – Изградба на други објекти.  

Член 2 
Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се реализи-

раат преку Министерството за образование и наука.  
Член 3 

Се задолжува Министерството за образование и на-
ука за реализација на оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
  Бр. 23-5719/1                  Претседател на Владата 

22 декември 2003 година     на Република Македонија, 
      Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1819. 

Врз основа на член 50, став (7) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/02), Владата на Република Mакедонија, на седница-
та одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутарната одлука за дополнување на Ста-
тутот на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување бр. 02-76 од 
11.11.2003 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување, на седницата одржана на 
11.11.2003 година. 

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

 
   Бр. 23-4980/1      Претседател на Владата      

22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1820. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 
664, став 2 и 3 од Законот за трговски друштва (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 
21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 
61/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД 400 кВ ДАЛЕКУВОД ВО 
СТРАНСТВО НА ПОТЕГ МАКЕДОНСКО - БУ-
ГАРСКА ГРАНИЦА ДО ТС ЦРВЕНА МОГИЛА- 

РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласност на 

Одлуката за изградба на дел од 400 кВ далекувод во странс-
тво на потег-македонско-бугарска граница до ТС Црвена 
Могила- Република Бугарија, УО бр. 02-8891/29/1 од 
18.11.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД 
“Електростопанство на Македонија“ во државна сопстве-
ност-Скопје, на седницата одржана на 18.11.2003 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

   Бр. 23-5082/1      Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1821. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8 декември 2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се утврдува дека на досегашниот корисник ЈП “Ма-
кедонски железници“ Скопје, Ц. О., му престанува пра-
вото на користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Македонија, кое претставува:  

- дел од К.П. бр. 10687/1 КО Центар 1, кој претста-
вува К.П. бр. 10687/2 КО Центар 1, во површина од 
1213м2, КО Центар 1, поради реализација на дел од Де-
тален урбанистички план “Буњаковец 2“.  

Член 2 
На досегашниот корисник ЈП “Македонски желез-

ници“ Скопје Ц.О., му припаѓа надомест доколку има 
вложувања на земјиштето од член 1 на оваа одлука.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

 Бр. 23-5242/1                     Претседател на Владата      
8 декември 2003 година        на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
1822. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.12.2003 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ “ПОДДРШКА НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИ-
НАЛИСТИКА ПРИ ВОВЕДУВАЊЕ ДНК-АНАЛИЗА“   

Член 1 
Во Одлуката за доделување на средства за Проектот 

“Поддршка на Институтот за судска медицина и крими-
налистика при воведување ДНК-анализа“, бр. 23-4146/1 
од 27.10.2003 година (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 69/03), членот 2 се менува и гласи: 

“Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се испла-
ќаат од Министерството за финансии на добавувачот 
на опремата и изведувачите, по доставени фактури и 
документација за извршени градежни работи од страна 
на Медицинскиот факултет-Скопје“.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
        Бр. 23-5588/1                     Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1823. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8 декември 
2003 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КООРДИНАТОРИ ЗА ПРА-
ШАЊА НА ИСЧЕЗНАТИТЕ И КИДНАПИРАНИТЕ 

ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА ВО 2001 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат координатори за пра-
шања на исчезнатите и киднапираните лица за време на 
кризата во 2001 година, за организирање на активностите 
и обединување на информациите меѓу надлежните држав-
ни органи, за прашања поврзани со судбината и местопо-
ложбата на исчезнатите и киднапираните лица во кризата 
во 2001 година, а со цел интензивирање на досега презем-
ените активности за што поскоро разрешување на овие 
прашања. 

Член 2 
Координаторите својата надлежност утврдена во 

член 1 од оваа одлука ќе ја спроведуваат со активности 
насочени кон хуманитарниот аспект на ова прашање 
преку непосредна соработка со надлежните државни 
органи без да навлегуваат во нивните законски утврде-
ни надлежности, со меѓународни и други организации 
кои се занимаваат со прашањето на исчезнатите и кид-
напираните лица и со непосредни контакти со семејс-
твата на исчезнатите и киднапираните лица. 

Координаторите, активностите од став 1 на овој член ги 
преземаат преку размена на информации и прибирање на 
податоци за исчезнатите и киднапираните лица во сорабо-
тка со надлежните државни органи и меѓународните и дру-
ги организации и преку остварување средби со граѓани и со 
семејствата на исчезнатите и киднапираните, со цел за при-
бирање на податоци кои се од значење за расветлување на 
прашањето на исчезнатите и киднапираните лица.  

Член 3 
Координаторите редовно ќе ја информираат јавно-

ста за своите активности утврдени со оваа одлука.  
Член 4 

Координаторите се по еден претставник од Мини-
стерството за правда и Министерството за здравство.  

Член 5 
Логистичката поддршка на координаторите ја обез-

бедува Генералниот секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

  Бр. 23-5411/1      Претседател на Владата      
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1824. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на 
Република Македонија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03) и Одлуката за определу-
вање на координатори за прашања на исчезнатите и кидна-
пираните лица за време на кризата во 2001 година, бр. 23-
5411/1 од 08.12.2003 година, Владата на Република Маке-
донија, на седницата  одржана на 08.12.2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОРИ ЗА ПРАШАЊА 
НА ИСЧЕЗНАТИТЕ И КИДНАПИРАНИТЕ ЛИЦА 

ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗАТА ВО 2001 ГОДИНА  
1. За координатори за прашања на исчезнатите и 

киднапираните лица за време на кризата во 2001 годи-
на, се именуваат: 

- Субхи Јакупи, директор на Државниот управен 
инспекторат во Министерството за правда и 

- Михаил Левенски, невропсихијатар.  
2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
        Бр. 23-5411/2                    Претседател на Владата 
8 декември 2003 година         на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
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1825. 

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 22.12.2003 година, до-
несе 

 
МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 
 

I. Анализа на остварувањето на мерките од Макрое-
кономската политика за 2003 година 

 
1. Основни цели на Макроекономската политика 

во 2003 година беа поттикнување на вработеноста и 
намалување на сиромаштијата. Покрај тоа, Макроеко-
номската политика во 2003 година предвидуваше зац-
врстување на макроекономската стабилност, поусог-
ласени односи во трговскиот и платниот биланс, обез-
бедување одржливост на фискалната позиција на сре-
ден рок, ценовна стабилност и квалитативно подобру-
вање на реформските процеси. За таа цел Макроеко-
номската политика за 2003 година предвидуваше из-
вршување на голем број на мерки и активности. При-
тоа, најголем дел од овие мерки и активности беа реа-
лизирани во текот на 2003 година или се во тек на ре-
ализација.   

2. Во политиката на вработувањето, преземените 
мерки се однесуваа на поттикнување на вработува-
њето, преквалификации и усовршувања, зголемува-
ње на иницијативата за прифаќање на работа и зго-
лемување на флексибилноста на пазарот на работна 
сила. Во завршна фаза е изработката на стратегија за 
намалување на сиромаштијата, која содржи предлог 
мерки кои треба да бидат имплементирани во наред-
ниот период.  

3. Во политиката за зголемување на инвестиции-
те и штедењето направени се повеќе измени и до-
полнувања во законските акти, со цел намалување на 
трошоците и скратување на процедурите при стекну-
вање акции. Извршени се измени на законите за бан-
ки, за Фондот за осигурување на депозитите, за де-
визно работење и за имот. Основана е банка за ми-
крофинансирање со странски капитал, а со поддршка 
од Владата.  Донесена е Програма за поттикнување 
на странски директни инвестиции и Закон за основа-
ње на Агенција за привлекување на странски директ-
ни инвестиции. За поефикасна заштита на побарува-
њата на доверителите извршени се измени на Зако-
нот за договорен залог. Донесена е програма за ин-
вестирање во јавниот сектор и програма за превен-
ција и репресија на корупција.   

4. Со цел интензивирање на структурните реформи 
донесен е Акционен план за решавање на претпријати-
јата загубари и Акционен план за заокружување на 
процесот на приватизација. Донесен е Закон за прива-
тизација на градежно земјиште и извршени се измени 
на Законот за експропријација. 

5. Во финансискиот сектор донесени се измени на 
законите насочени кон изградба на здрав и конкурен-
тен банкарски систем. Направени се измени и дополну-
вања на законите за Народна банка на Република Маке-
донија, за спречување на перење на пари, закон за пла-
тен промет, за државна ревизија, за лизинг, за брз 
трансфер на пари, за централен регистар, за денациона-
лизација, за начинот и постапката за исплата на депо-
нираните влогови на граѓаните од кои гарант е Репуб-
лика Македонија и др.  Донесен е нов закон за сметко-
водство на непрофитни организации.  

6. Се спроведоа активности за реализација на Прое-
ктот за реформа во буџетскиот процес, во рамките на 
кој, Владата на Република Македонија донесе: Фискал-
на стратегија на Република Македонија за периодот од 
2004 до 2006 година, Стратешки приоритети на Влада-
та за 2004 година, Циркулар за изготвување на буџет-
ски пресметки за 2004 година, со утврдени апсолутни 
лимити за секој буџетски корисник и Предлог - Буџет 
на Република Македонија за 2004 година во кој за прв 
пат е утврдена проекцијата на општиот владин буџет и 
неговиот дефицит. 

7. Извршени се измени и дополнувања на Законот 
за јавни набавки и Законот за буџетите,  со што е вос-
поставена контрола во спроведувањето на јавни наба-
вки кај буџетските корисници, а воведена е и евиден-
ција на преземените обврски на буџетските корисници, 
со што е намалена можноста за преземање на финанси-
ски обврски над одобрените буџетски лимити.  

8. Преземени се активностите за консолидација на 
девизните сметки и нивното целосно трезорско и сме-
тководствено евидентирање, за што е донесена Одлука 
за начинот и условите за отворање на девизни сметки 
на корисниците и единките корисници на Буџетот на 
Република Македонија.  

9. Започната е реализација на Проектот за издавање 
на државни хартии од вредност, а за чија реализација 
Владата на Република Македонија ја донесе Стратегија-
та за развој на пазарот на државни хартии од вредност.  

10. Со извршената измена на Законот за буџетите 
создадени се услови и започнати активностите за кон-
солидација на сметките на фондовите во рамките на 
трезорската сметка.  

11. Во 2003 година постигнат е значаен напредок во 
вршењето на внатрешната ревизија, со зајакнување на 
Централната внатрешна ревизија во Министерството за 
финансии, а исто така донесен е Правилник за начинот 
на вршење на работите на внатрешната ревизија, сог-
ласно кој, Меѓународните стандарди за професионално 
извршување на внатрешната ревизија се прифатени ка-
ко стандарди на Република Македонија.  

12. Во даночната политика, а во функција на зајак-
нување на даночната контрола, зголемување на прихо-
дите и поттикнувањето на домашните и странски инве-
стиции, извршени се измени и дополнувања на закони-
те за данокот на додадена вредност, за данокот за доби-
вка, за акцизи, за данок на имот, за административни 
такси, за концесии, за утврдување и наплата на јавните 
приходи и  за регистрирање на готовинските плаќања. 
Донесен е и нов закон за царинска тарифа. 

13. Во функција на децентрализација донесени се 
Закон за даноци на имот, комунални такси и админи-
стративни такси и Законот за финансирање на едини-
ците на локалната самоуправа. 

14. За поттикнување на извозот основан е Македон-
ски национален совет за конкурентност, донесен е Ма-
стер план за туризам, подготвена е Стратегија за по-
мош на земјата од Светска банка, а во соработка со 
Владата, а која вклучува дел и за поттикнување на из-
возот, како и формирани се неколку кластери.   

15. Меѓутоа, еден дел на мерки и активности, пред-
видени со Макроекономската политика за 2003 година, 
сеуште не се реализирани, при што најголем дел од нив 
се во фаза на подготвување и донесување. 

16. Неизвршените обврски во делот на политиката 
на вработување се однесуваат на измените на Законот 
за осигурување во случај на невработеност и Законот 
за здравствено осигурување. Со овие измени треба да 
се изврши одвојување на правото на бесплатно здрав-
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ствено осигурување од статусот на невработено лице. 
Во тек е подготовка на студија за можните решенија на 
ова прашање финансирана од холандски грант, а се 
очекува и ангажирање на странски консултант.  

17. И покрај тоа што Законот за основање Агенција 
за поддршка на претприемаштвото и Законот за осно-
вање на Агенција за привлекување на странски директ-
ни инвестиции се донесени, агенциите сеуште се во фа-
за на формирање и не започнале со работа. 

18. Активностите за преструктуирање на Македон-
ската банка за поддршка на развојот (МБПР) се одви-
ваа со забавена динамика. Според препораките на Ме-
ѓународниот монетарен фонд и Светска банка процесот 
беше предвидено да заврши до крајот на 2003 година. 

19. Донесувањето на измените на Законот за презе-
мање на акционерски друштва, што обезбедува поголе-
ма заштита и права на малите акционери, е пролонги-
рано за мај 2004 година. Исто така, за 2004 година про-
лонгирани се измените на Законот за инвестициони 
фондови (измени согласно директивите на Европската 
Унија).  

20. Отпочнати се активности за изработка на Зако-
нот за штедилници. Со неговото донесување ќе  се оси-
гура местото на штедилниците во банкарскиот сектор, 
ќе се регулира нивното основање и работење како и су-
первизорските стандарди за работа.  

21. Уредбата за сметководствен план за банките и 
други финансиски организации е во фаза на изготвува-
ње. Оваа уредба се изготвува во соработка со консул-
тант во рамките на Проектот за техничка помош за ре-
форма на банкарскиот сектор, финансиран од ЕУ и 
управуван од Европската агенција за реконструкција.  
Со донесувањето на новата уредба и со другите подза-
конски акти во областа на сметководството за банки и 
други финансиски организации ќе се обезбеди заокру-
жување на процесот на хармонизација и целосна усог-
ласеност на сметководствената регулатива со Меѓуна-
родните сметководствени стандарди и Директивите на 
Европската Унија. 

22. Започнати се активности за изготвување на За-
конот за јавни финансии со кои се обезбеди посеопфат-
на законска рамка во процесот на управување со јавни-
те финансии.  Изготвена е работна верзија на нов Закон 
за данок на добивка кој треба да придонесе постојниот 
даночен систем да се изгради во еден нов, современ и 
ефикасен даночен систем кој ќе биде компатибилен со 
европското законодавство. Законот за даночна постап-
ка, со кој се предвидува поефикасно функционирање 
на Управата за јавни приходи, сеуште не е донесен, и 
се очекува негово донесување во 2004 година.  

23. Во завршна фаза е изготвување на новиот Закон 
за стокови резерви, усогласен со директивите на 
Европска унија.  

24. Во фаза на изготвување е Законот за поддршка 
на органско земјоделско производство, согласно изго-
твената Стратегијата за поддршка 2003-2006 година.   

25. Активностите за изработка на Каталог на најго-
леми странски увозници и домашни извозници се во 
почетна фаза, а постапката за примена на дијагонална 
кумулација на потекло на стоките, во функција на уна-
предување на надворешно-трговската размена не е за-
почната. Започнати се активности за номинирање на 
трговски претставници во дипломатско - конзуларни 
претставништва.  

26. Од 16.04.2003 година почна да се применува За-
конот за поттикнување на вработеноста како дел од 
владините определби за поактивен пристап кон невра-
ботеноста. Оваа активна владина мерка која се состои 

во субвенционирање на нови вработувања ги поттикну-
ва работодавачите да вработуваат нови работници би-
дејќи во период од две години им ги намалува трошо-
ците за работници преку ослободување од плаќање на 
придонеси за социјално осигурување. Во Законот се 
вградени механизми кои го оневозможуваат вработува-
њето на неекономска основа и според кои предностите 
на Законот се насочени претежно кон оние на кои им е 
потребна помош: долгорочно невработените, лицата 
кои го изгубиле работното место по основ на стечај и 
технолошки вишок и корисниците на социјална по-
мош.  

 
II. Појдовна основа - тековен макроекономски  

амбиент 
 
27. Во 2003 година дојде до интензивирање на еко-

номскиот раст, при што реалниот раст на БДП се оче-
кува да биде околу 3%. Носители на растот се одлични-
те перформанси на челичната индустрија и производс-
твото на феросилициум и фероникел, кои детермини-
раа релативно висока стапка на пораст на индустриско-
то производство од 6,8% во првите десет месеци од 
2003 година. Значаен придонес кон овие достигнувања 
имаше успешното рестартирање на дел од поранешни-
те претпријатија - загубари по нивната продажба на до-
машни и странски инвеститори. 

28. Инфлацијата, во 2003 година се одржува на ни-
ско и стабилно ниво, при што во просек се очекува да 
изнесува 1,2%. Како и во претходните години, главна 
заслуга за одржување на инфлацијата на ниско ниво 
имаше спроведувањето на монетарна стратегија на тар-
гетирање на девизниот курс на денарот во однос на 
еврото. Притоа, за разлика од претходните години кога 
постоеја притисоци за депресијација на курсот на дена-
рот, во 2003 година на девизниот пазар беа регистрира-
ни стабилни движења, што во најголем дел се должи на 
рестриктивната фискална политика. 

29. Со цел постигнување на фискална одржливост, 
во 2003 година беше остварено значајно редуцирање на 
дефицитот во централниот буџет од 5,4% од БДП во 
2002 година на помалку од 1% од БДП. Со тоа, мерките 
на фискалната политика на Владата во 2003 година беа 
насочени кон стабилизирање на надворешниот долг на 
ниво до 40% од БДП, односно кон намалување на ка-
матните плаќања и создавање поголем простор за зго-
лемување на кредитите на приватниот сектор. 

30. Надворешно трговската размена во првите десет 
месеци од 2003 година во однос на истиот период од 
2002 година забележа значајно зголемување од 18,2%, 
при што,  извозот на стоки се зголеми за 20,9%, а уво-
зот за 16,7%. Трговскиот дефицит во првите десет ме-
сеци од 2003 година достигна 740 милиони долари и е 
за 10,8% поголем во однос на истиот период минатата 
година. Како резултат на ваквите движења се очекува 
дефицитот на тековната сметка (без официјалните 
трансфери) во 2003 година да изнесува околу 8,0% од 
БДП (трговскиот дефицит ќе изнесува околу 17,0% од 
БДП).  

31. Бруто девизните резерви во 2003 година беле-
жат зголемување, пред сé како резултат на поволните 
движења на девизниот пазар, контролираната буџетска 
потрошувачка, добиената странска буџетска поддршка 
и позитивните курсни разлики, при што на крајот на 
октомври оваа година изнесуваа 856 милиони долари 
(за 122 милиони долари повеќе во однос на крајот на 
2002 година). Со тоа, девизните резерви и понатаму се 
одржуваат на ниво од четиримесечен увоз. 
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32. Надворешниот долг во 2003 година забележа 
умерено зголемување, пред сé како резултат на курсни 
разлики, но и понатаму се одржува на умерено ниво од 
околу 40% од БДП. Притоа, Република Македонија ре-
довно и дисциплинирано ги сервисираше доспеаните 
обврски кон странство, при што во првите десет месе-
ци од 2003 година беа отплатени 135 милиони САД до-
лари надворешен долг (главница), при истовремено 
повлекување на 185 милиони САД долари од странски 
кредитори. 

33. Постепеното стабилизирање на политичката со-
стојба во земјата, рестриктивната фискална политика и 
консолидацијата на фискалниот и финансискиот сектор 
создадоа услови за намалување на каматните стапки. 
Така, каматните стапки под контрола на НБРМ значи-
телно се намалија: есконтната од 10,7% на 6,5%, камат-
ната стапка на ломбардните кредити од 23,0% на 
14,0%, а каматната стапка на благајнички записи од 
15% на околу 6%. Тоа услови намалување на каматни-
те стапки на пазарот на пари од 15% на 7%, како и на-
малување на каматните стапки на банките (активните 
каматни стапки на банките за првокласни комитенти се 
намалени од 17-18% на 10-12%).  

34. Вкупните депозити на недржавниот сектор на 
крајот на октомври 2003 година изнесуваа 53,2 мили-
јарди денари, што е за 10,3 милијарди денари, или 24% 
повеќе во однос на октомври 2002 година. Притоа, 
идентичен пораст од 24% бележат денарските депозити 
на недржавниот сектор (18,5 милијарди денари) и де-
визните (вреднувани по тековен курс).   

35. Вкупните кредити на недржавниот сектор на 
крајот на октомври 2003 година изнесуваа 48,6 мили-
јарди денари, со што беа за 4,2 милијарди денари, или 
9,4% поголеми во однос на октомври 2002 година. 
Притоа, денарските кредити (41,8 милијарди денари) се 
зголемени за 12,3%, а девизните (по тековен курс) се 
намалени за 5,6%.   

36. Невработеноста и понатаму е најголемиот проб-
лем во земјата, при што според Анкетата за работна си-
ла на Државниот завод за статистика таа изнесува 
36,7%. Причина за зголемувањето на бројот на невра-
ботени во најголем дел се должи на интензивирањето 
на структурните реформи во сектор претпријатија 
(процесот на преструктуирање на претпријатијата - за-
губари). 

37. Склучувањето на Стенд бај Аранжманот со 
ММФ (април 2003 година), потврди дека Република 
Македонија во пост-кризниот период се движи по ви-
стинската патека кон понатамошен економски развој и 
политичка стабилност. Економската програма која го 
поддржува аранжманот придонесе за создавање на еко-
номска основа за одржлив развој и зголемување на вра-
ботеноста. Програмата е фокусирана на постигнување 
на фискална одржливост, одржување на де факто фи-
ксен девизен курс и продолжување на структурните ре-
форми заради обезбедување на потребниот раст и гене-
рирање на нови вработувања. 

 
III. Макроекономската политика за 2004 година  
1. Основни цели и насоки на макроекономската  

политика  
38. Макроекономските остварувања од 2003 година, 

првенствено изразени преку порастот на индустриско-
то производство, фискалната консолидација, ниската 
стапка на инфлација и намалувањето на каматните 
стапки, претставуваат показател за постепено закреп-
нувањето на македонската економија и нејзино враќа-

ње во нормален колосек. Нормализирањето на поли-
тичко-безбедносна состојба, одржаната макроеконом-
ска стабилност и постепеното консолидирање на фи-
скалниот сектор, претставуваат добра основа за оства-
рување на подинамични стапки на економски раст во 
наредниот период.  

39. Основни цели на макроекономската политика во 
наредните години ќе бидат: 

- Зголемување на вработеноста; 
- Намалување на сиромаштијата. 
Со оглед дека остварувањето на овие цели е во ди-

ректна врска со интензитетот на економскиот раст, главен 
приоритет на макроекономската политика во наредните 
години ќе биде создавање на услови за интензивирање на 
стапките на раст на македонската економија.    

40. За да се постигне ова, потребна е развојна стра-
тегија која ќе се базира на политики, кои согласно ем-
пириските резултати, покажуваат позитивна корелаци-
ја со растот: а) одржување на ниска и стабилна инфла-
ција; б) контрола на јавните расходи; в) висока отворе-
ност на земјата; г) развој на човечкиот фактор и д) во-
дење на политика на врамнотежен регионален развој. 
Притоа, од огромно значење е овие политики да не ја 
влошат дистрибуцијата на доходот, со што ќе се овоз-
можи и посиромашните слоеви од населението да ги 
почувствуваат користите од економскиот раст.     

41. Согласно ова, како приоритетни цели во 2004 
година се поставуваат: а) зголемување на инвестицио-
ната активност; б) зголемување на домашното штеде-
ње; в) интензивирање на структурните реформи; г) кре-
ирање на конкурентен приватен сектор; д) усовршува-
ње на институционална рамка за функционирање на 
пазарната економија согласно критериумите утврдени 
од Европската унија. Остварувањето на овие цели е 
најдобриот начин за решавање на најголемиот проблем 
во земјата - високата невработеност и сиромаштија.  

42. Во 2004 година се очекува натамошно интензи-
вирање на економскиот раст во земјата, при што се 
планира пораст на БДП од 4%. Основен двигател на 
растот се очекува да биде интензивираната инвестици-
она активност, во која посебен придонес ќе дадат јав-
ните инвестиции (имајќи го предвид нивното слабо ре-
ализирање во 2003 година). Исто така, се очекува про-
должување (и ширење на основата за раст) на позитив-
ните движења во индустрискиот сектор, при што пози-
тивно влијание ќе има решавањето на неколку прет-
пријатија загубари согласно ФЕСАЛ 2 аранжманот со 
Светска банка, преку нивна продажба на домашни и 
странски инвеститори.  

43. Политиката на ниска и стабилна инфлација ќе 
продолжи и во 2004 година, при што се очекува стапка-
та на инфлација да изнесува 2,8%. За остварување на 
ова, во 2004 година ќе продолжи примената на моне-
тарна стратегија на таргетирање на девизниот курс на 
денарот во однос на еврото. Дополнителен придонес ќе 
даде и зголемената координација помеѓу фискалната и 
монетарната политика, како и продолжувањето на при-
мената на делумно ограничување на личната потрошу-
вачка согласно постојниот закон за ограничување на 
порастот на платите во јавната администрација.  

44. Во 2004 година ќе продолжи политиката на ра-
ционално трошење на средства од Буџетот, при што 
проектиран е дефицит во централниот Владин буџет од 
0,9% од БДП, додека дефицитот на општиот Владин 
буџет нема да надмине 1,5% од БДП. Целта е постигну-
вање на фискална одржливост на среден рок и стабили-
зирање на нивото на јавниот долг во меѓународно при-
фатливи рамки. 
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ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Предвидено е интензивирање на реформите во 

јавната администрација, преку нејзина рационализаци-
ја и продолжување на процесот на одвојување и прива-
тизација на несуштинските делови. Целта е создавање 
на мала и ефикасна јавна администрација, како и про-
мена на структурата на буџетот во насока на позначај-
но учество на развојната компонента. 

46. Фокусот на структурните реформи во 2004 го-
дина ќе биде насочен кон одржување на стабилноста на 
банкарскиот систем и зајакнување на фискалното упра-
вување, посебно во здравствениот сектор и пензискиот 
фонд. Реформите во овие сектори ќе се спроведуваат 
согласно препораките на ММФ и Светска банка 
(ФСАП препораките). Посебно внимание ќе се посвети 
на реформата на судскиот систем, со цел зголемување 
на неговата ефикасност. Истовремено, ќе продолжи 
имплементацијата на Рамковниот договор, чија реали-
зација претставува дополнителен финансиски товар врз 
Буџетот на Република Македонија.     

47. Надворешно трговската размена ќе биде под 
влијание на натамошните ефекти од влезот на Републи-
ка Македонија во Светската трговска организација и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договорот за асоцијација и стабилизација со Европска-
та Унија. Зголемената либерализација на сеуште недо-
волно конкурентната македонска економија ќе резул-
тира со дефицит во трговскиот биланс од околу 15% од 
БДП (помал за 2% од БДП во однос на 2003 година), 
што ќе доведе до дефицит во тековната сметка на плат-
ниот биланс (без официјалните трансфери) од околу 
7% од БДП (помал за 1% од БДП во однос на 2003 го-
дина). 

48. Политиката на одржување на девизните резерви 
на соодветно и конфорно ниво ќе продолжи и во 2004 
година, при што девизните резерви се проектирани на 
ниво кое обезбедува покритие на четиримесечен увоз 
на стоки.  

49. Во 2004 година, Република Македонија ќе про-
должи со редовно и дисциплинирано сервисирање на 
доспеаните обврски кон странските кредитори кои се 
однесуваат на јавниот долг. Притоа, и понатаму посебно 
внимание ќе се посвети на одржување на надворешниот 
долг на одржливо ниво. Согласно проекциите, вкупниот 
надворешен долг на Република Македонија во 2004 го-
дина ќе се одржува на ниво од околу 40% од БДП. 
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50. Како резултат на водењето на дисциплинирана 
фискална политика, во 2004 година ќе продолжи рела-
ксирањето на монетарната политика, што ќе овозможи 
натамошно намалување на каматните стапки на банки-
те. Тоа ќе создаде простор за кредитна експанзија на 
банките, кое нема да доведе до загрозување на квалите-
тот на нивното кредитно портфолио со оглед на очеку-
ваното натамошно зацврстување на супервизорска 
функција на НБРМ и прудентното однесување на нај-
големите банки.   

51. Согласно проектираната макроекономска рамка, 
во 2004 година се очекува зголемување на вработено-
ста од 3%. Во функција на остварување на оваа цел, по-
крај здравата и конзистентна макроекономска полити-
ка, ќе делуваат и мерките насочени кон зголемување на 
флексибилноста на пазарот на работна сила и поттик-
нување на инвестициите. 

 
2. Анализа на економскиот раст 

 
2.1. Анализа на страната на побарувачката 

 
52. Основен двигател на економскиот раст (од 4%) 

се очекува да биде интензивираната инвестициона 
активност, во која посебен придонес ќе дадат јавните 
инвестиции (кои во 2003 година се одржуваа на многу 
ниско ниво). Согласно проекциите, јавните инвестиции 
ќе забележат висок пораст, при што заедно со порастот 
на приватните инвестиции, ќе обезбедат реален пораст 
на вкупните инвестиции од околу 11%. Придонесот на 
вкупните инвестиции во растот на БДП изнесува околу 
2 процентни поени, односно 50% од планираниот еко-
номски раст ќе произлезе од инвестиционата актив-
ност. Порастот на инвестициите во основа ќе биде фи-
нансиран од приватниот сектор: а) преку пораст на до-
машното штедење; б) пораст на девизните пласмани на 
банките кон приватниот сектор преку повлекување на 
девизните депозити кои банките ги држат во странство, 
и в) зголемени странски директни инвестиции.  

53. Позитивен ефект врз стапката на раст на БДП во 
2004 година, се очекува да има и нето извозот, пред се 
како резултат на зајакнување на екстерната побарувач-
ка и поволното движење на берзанските цени на оддел-
ни производи (челик, обоени метали и сл.). Притоа, се 
очекува пораст на извозот на стоки од 9% и на увозот 
од 4%. Согласно позитивните ефекти од претстојните 
Олимписки игри во Грција, поволни движења се очеку-
ваат и во билансот на услуги. Како резултат на ваквите 
движења, позитивниот ефект (придонесот) од нето из-
возот врз растот на БДП ќе изнесува 1,6 процентни по-
ени.   

54. Во 2004 година се очекува зајакнување на до-
машната побарувачка, при што личната потрошувачка 
ќе забележи умерен реален пораст од 1,0%. Истовреме-
но, јавната потрошувачка ќе оствари номинален пораст 
од 1,3%, додека реално ќе се намали за 1,4% во однос 
на претходната година. Придонесот на домашната фи-
нална потрошувачка во растот на БДП во 2004 година 
изнесува 0,5 процентни поени.   
 

2.2. Анализа на страната на понудата 
 
55. Анализирано од производната страна, носечката 

улога во 2004 година ќе ја има секторот на индустрија, 
каде се очекува продолжување на позитивните движе-
ња, при што поволно влијание ќе има решавањето на 
неколку претпријатија загубари согласно ФЕСАЛ 2 
аранжманот со Светската банка. Позитивни стапки на 
раст се очекуваат и во останатите сектори: трговија на 
големо и мало, градежништво, транспорт и комуника-
ции.  

56. Индустрија - Согласно очекувањата за 2004 го-
дина, БДП во индустријата, кој воедно е и со најголемо 
учество во структурата на вкупниот БДП (околу 20%), 

ќе оствари реален пораст од 4,9% на годишна основа. 
Проекциите за зголемување на индустриското произ-
водство се темелат на следните претпоставки:  

- Продолжување на експанзијата на производството 
на Фени, Силмак и Макстил, како резултат на престру-
ктуирањето, новите инвестиции и формирањето на кла-
стер во челичната индустрија; 

- Заокружување на процесот на решавање на прет-
пријатијата загубари преку нивна  продажба на стран-
ски и домашни стратешки инвеститори, по што се оче-
кува рестартирање на производниот процес (Нова Ма-
кедонија, рудниците САСА, Злетово, Тораница, Газела, 
Порцеланка); 

- Јакнење на екстерната побарувачка во земјите кои 
претставуваат традиционално извозно подрачје за Ре-
публика Македонија; 

- Продолжување на позитивниот тренд на пораст на 
берзанските цени на основните метали, како резултат 
на зголемената побарувачка на овие производи во свет-
ски рамки; 

- Намалување на каматните стапки на комерцијал-
ните банки и зголемување на кредитните пласмани во 
економијата. 

57. Земјоделство - Во периодот на безбедносната 
криза во 2001 година, земјоделството претрпе силен 
негативен шок, чии последици не може брзо да се над-
минат. Со оглед на ниската споредбена основа во прет-
ходните години, како и поволните временски услови во 
минатата година, сосема е реална проценката за пораст 
на земјоделското производство од 1,9% во 2004 година. 
Стабилниот и одржлив развој на земјоделството ќе би-
де потпомогнат и од повеќе проекти, меѓу кои прое-
ктот на Светската банка во доменот на системите за на-
воднување и проектот за развој на земјоделството на 
Република Македонија во рамките на Меѓународниот 
фонд за развој на земјоделството (ИФАД 1 - Проект за 
развој на јужни и источни региони и ИФАД 2 - Проект 
за финансиски услуги на земјоделството). Преку овој 
проект (кој започна кон крајот на 2003 година), ќе би-
дат одобрени повеќе кредити со каматна стапка од 6-
7%, при што крајни корисници ќе бидат индивидуални 
земјоделци и сточари, претпријатија чија основна деј-
ност е преработка на земјоделски производи и/или тр-
говија и извоз на земјоделски производи. Земјоделско-
то производство ќе се унапредува преку донесување на 
Закон за државна помош во земјоделството, операцио-
нализација на годишната програма за поттикнување на 
развојот на земјоделското производство и помошта од 
Европската унија во рамки на КАРДС програмата.    

58. Градежништво - Во 2004 година се очекува зна-
чителен пораст од 6% на градежништвото, кое се дол-
жи пред се на зголемениот обем на градежни работи во 
странство. Како поконкретни проекти на кои се теме-
лат ваквите предвидувања се издвојуваат: 

- Отпочнување на реализацијата на проектот "Зао-
биколница околу Скопје", финансиран од Европската 
инвестициона банка (ЕИБ и ЕБОР); 

- Потпишаните договори за извршување на градеж-
ни работи во странство (Украина, Русија, Хрватска); 

- Отпочнување на работите поврзани со изградба на 
хидроцентралата Матка 2; 

- Ефектуирање на програмата за јавни инвестиции 
за 2004 година.  

За поттикнување на домашната инвестициона 
активност, во 2004 година сите државни градежни ло-
кации кои од сопственички аспект се неспорни и неос-
порени ќе бидат продадени на заинтересирани инвести-
тори за изградба на стопански, станбени, деловни, тр-
говски, хотелски или карактеристични инфраструктур-
ни објекти.  

59. Транспорт и комуникации - Во делот на транс-
портот и комуникациите, реалната стапка на пораст во 
2004 година ќе изнесува 6,5%. Зголемувањето во овој 
сектор ќе биде резултат на ширењето на дејноста на 
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вториот мобилен оператор (кој стартуваше во втората 
половина на 2003 година), како и на зголемениот пре-
воз на патници и стока поврзано со претстојните Олим-
писки игри во Република Грција. Притоа, најголем по-
раст на услугите поврзани со транспортот и комуника-
циите се очекува во третиот квартал од 2004 година.   

60. Туризам - Позитивни стапки на раст во 2004 го-
дина се очекуваат и во секторот на туризам и угости-
телство, каде согласно проекциите, зголемувањето ќе 
изнесува 7,7%. Тоа се должи на продажбата на повеќе 
хотелски капацитети на странските инвеститори, како 
и на очекуваниот зголемен прилив на странски туристи 
во земјата како резултат на олимписките игри во сосед-
на Грција. Во насока на зголемување на туристичкиот 
промет ќе влијае и подобрувањето на промоцијата на 
домашните туристички можности и развојот на култур-
ниот туризам, скијањето, ловот и здравствениот тури-
зам. 

 
3. Политика на цени 

 
61. Во 2004 година ќе се продолжи со политиката 

на стабилни цени и ниска инфлација, како една од ос-
новите за водење на здрава макроекономска политика. 
Тоа се должи на емпириски потврдените сознанија де-
ка ценовната стабилност претставува најдобар амбиент 
за остварување на економски развој. Просечната стапка 
на инфлација во 2004 година се очекува да изнесува 
2,8% (во претходната година оценката е дека просечна-
та инфлација ќе изнесува 1,2%).  

62. Инфлацијата во најголем дел ќе биде креирана 
од домашни фактори, пред се како резултат на заживу-
вањето на домашната побарувачка. Имено, закрепнува-
њето на македонската економија, пред се на водечките 
индустриски сектори, ќе доведе до прекинување на 
дефлационите тенденции на цените на производители-
те на индустриски производи, кои беа особено изразе-
ни во прехранбената индустрија. Значаен ефект врз 
инфлацијата ќе има и предвидувањето за задржување 
на американскиот долар на постојното ниво, со што ќе 
изостане влијанието од апресијацијата на денарот во 
однос на САД доларот, односно на увозната инфлација. 
Одредено влијание врз просечната стапка на инфлација 
во 2004 година ќе има и влегувањето на Словенија во 
ЕУ, по што ќе престане да важи правото на бесцарин-
ски извоз во Македонија, што од своја страна ќе пре-
дизвика извесен пораст на цените кои се увезуваат од 
оваа земја (Словенија учествува со 6,5% во вкупниот 
македонскиот увоз). 

63. Во исто време, монетарната политика ќе про-
должи со политиката на одржување на стабилен курс 
на денарот во однос на еврото, како најдобро средство 
за одржување на инфлацијата на ниско ниво. Притоа, 
секој вишок на ликвидност во економијата, што може 
да предизвика притисок врз курсот, а преку него и врз 
инфлацијата, ќе биде апсорбиран преку примена на ин-
струментите на монетарната политика.  

64. Проекциите за намалување на инфлацијата во 
земјите членки на ЕУ ќе го елиминираат надворешниот 
инфлаторен притисок кој може да дојде од увозните 
цени. Истото важи и за цената на суровата нафта, која 
согласно меѓународните проценки, нема драстично да 
се промени, односно ќе остане на нивото од 2003 годи-
на. 

65. Во насока на остварување на ниска инфлација ќе 
влијае и натамошното намалување на царинските стапки 
за одредени производи согласно влезот во СТО и Дого-
ворот за стабилизација и асоцијација со Европската уни-
ја, кое ќе се одрази преку пониски увозни цени.  

66. Заради спречување на монополското формира-
ње на цените на одделни производи и услуги во произ-
водството, прометот и при вршење на услугите, како 
највисоки цени и во 2004 година се определуваат цени-
те за: производство  и промет на нафта и нафтени дери-

вати; производство, пренос и дистрибуција на еле-
ктрична енергија; производство и испорака на сурова 
вода за водоснабдување на населението и стопанство-
то; производство и дистрибуција на вода; прочистува-
ње и одведување на отпадни води (освен колекторите); 
одржување на чистота на градови и населби (изнесува-
ње и депонирање на смет); и услуги за задолжително 
осигурување на моторни возила. 

67. Цените на производство и прометот на нафта и 
нафтени деривати, дистрибуција на природен гас, ди-
стрибуција на топлотна енергија и искористувањето на 
геотермалните води ќе се формираат во согласност со 
Методологијата за формирање на цените на одделни 
видови енергија за што ќе одлучува регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. Што се 
однесува до цената на електричната енергија, истата ќе 
се формира според Методологијата, но истовремено и 
според Тарифниот систем, кој ќе биде донесен  во 2004 
година согласно Акциониот план за преобразба на па-
зарот на електрична енергија. 

68. За остварување на планираната стапка на инф-
лација, покрај зголемената координација на фискалната 
и монетарната политика, во 2004 година ќе продолжи 
примената на делумно ограничување на личната потро-
шувачка согласно постојниот закон за ограничување на 
порастот на платите во јавната администрација. 

 
4. Фискална политика 

 
69. Во 2004 година фискалната политика ќе биде на-

сочена кон натамошна консолидација на фискалната по-
зиција, со цел нејзино сведување во рамки кои обезбеду-
ваат одржливост на среден и долг рок. Со тоа ќе се обез-
беди стабилизирање на јавниот долг на државата во ме-
ѓународно прифатливи рамки. Ова детерминира потреба 
од задржување на рестриктивниот и зајакнување на ре-
формскиот карактер на фискалната политика во 2004 го-
дина. Консолидараната и релативно урамнотежена фи-
скална политика создава простор за релаксирање на мо-
нетарната политика, со позитивен ефект врз натамошно 
намалување на каматните стапки на банките.  

70. Основни карактеристики на фискалната полити-
ка во 2004 година ќе бидат: а) зголемување на вкупни-
те приходи на централниот буџет од 2,6%, како резул-
тат на подобрената наплата на даноците; б)  зголемува-
ње на расходите на централниот владин буџет од 2,2%, 
главно како резултат на интензивирање на реформите 
во јавната администрација и зајакнување на развојната 
компонента на буџетот. Притоа, буџетските расходи во 
2004 година ќе изнесуваат 22,1% од БДП, и се за 1% од 
БДП помалку во споредба со претходната година, што 
е показател за натамошно консолидирање на фискална-
та политика. Ваквите движења ќе резултираат со дефи-
цит на централниот буџет во 2004 година од 0,9% од 
БДП. Дефицитот на консолидираниот буџет (централен 
буџет и фондови) во 2004 година ќе изнесува 1,5%.    

 
4.1. Даночна политика 

 
71. Даночната политика во 2004 година нема да 

претрпи суштински промени во однос на 2003 година 
во поглед на висината на даночните стапки и вкупното 
даночно оптоварување кај обврзниците. Исклучок е са-
мо данокот на додадена вредност во делот кој се одне-
сува на оданочување на првиот промет на станови, кој 
од 1 јануари 2004 наместо со повластената стапка од 
5%, треба да се оданочува со општата стапка од 18%.  

72. Даночната политика во 2004 година ќе се соочи со 
ризик од намалување на даночните приходи кое ќе произ-
лезе од укинувањето на акцизата за увоз на патнички во-
зила (од 1 јануари 2004 година) и од намалувањето на ца-
ринските стапки за одредени производи согласно влезот 
на Република Македонија во СТО и Договорот за асоција-
ција и стабилизација со Европската унија.  
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73. Намалените приходи по овие основи во еден дел 
ќе се надоместат со заживување на економската актив-
ност во земјата, потоа  со подобрена наплата на дано-
ците, преку зајакнување и интензивирање на контроли-
те од страна на Управата за јавни приходи и Царинска-
та управа, како и по основ на прилив на странски дона-
ции. Управата за јавни приходи ќе се ангажира и за 
доследно спроведување на Законот за регистрирање на 
готовинските плаќања, со што ќе се овозможи пореал-
но прикажување на прометот на даночните обврзници, 
а со тоа и намалување на сивата економија. 

74. Покрај тоа, Царинската управа ефикасно ќе ги 
спроведува царинските прописи и процедури со што 
значително ќе се подобри наплатата на увозните давач-
ки. Истовремено, Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување ќе преземе поригорозни мерки за наплата 
на придонесите преку зајакнување на сопствените инс-
пекциски екипи и поинтензивна заедничка контрола со 
Управата за јавни приходи. 

75. Во 2004 година ќе продолжат активностите за 
проширување на мрежата на Договори за одбегнување 
на двојното оданочување на Република Македонија со 
други земји. Целта на овие договори е да се форсира 
една правна рамка заради отстранување на даночните 
бариери во економските односи помеѓу земјите, пред 
се во трговијата и инвестициите. 

 
4.2. Политика на буџетски расходи 

 
76. Политиката во областа на буџетските расходи 

ќе биде насочени кон создавање услови за намалува-
ње и менување на структурата на вкупната буџетска 
потрошувачка, унапредување на процесот на плани-
рање и зголемување на ефикасноста, транспарентно-
ста и отчетноста во користењето на јавните ресурси. 
Со цел подобрување на структурата на јавната по-
трошувачка, ќе се изврши рационализација на јавна-
та администрација, преку намалување на бројот на 
вработени за 4% и приватизација на несуштинските 
делови со цел создавање на мала и ефикасна јавна 
администрација. Тоа ќе влијае во насока на намалу-
вање на масата на плати и намалување на нивното 
учество во вкупните буџетски расходи (кое нерацио-
нално се одржува на многу високо ниво). Во 2004 
година ќе се преземат мерки за зголемување на за-
стапеноста на етничките заедници во јавната адми-
нистрација, а исто така ќе биде донесен и Закон за 
финансирање на единиците на локалната самоуправа 
кој ќе има суштинска улога за успешната реализаци-
ја на процесот на децентрализацијата на власта со 
цел операционализирање на уставните одредби во 
однос на самостојноста на единиците на локалната 
самоуправа. 

77. Имајќи ја предвид слабата реализација на капи-
талните расходи во 2003 година, ќе се преземат  мерки 
за идентификување и отстранување на причините за 
ваквата состојба со цел обезбедување на услови за нив-
на редовна и навремена реализација. 

78. Ќе се зајакне контролата на финансиското ра-
ботење со донесување на Закон за внатрешна реви-
зија и основање на единици за внатрешна ревизија 
кај поголемите буџетски корисници и фондови, со 
што се очекува со примената на меѓународните стан-
дарди за внатрешна ревизија да се подобри работе-
њето и да се намали злоупотребата на јавните средс-
тва. Исто така, ќе бидат преземени мерки за зголему-
вање на контролата кај јавните претпријатија и 
здравствените организации, со цел навремено спре-
чување на креирање на дополнителни, непредвидени 
буџетски обврски. 

79. Покрај тоа, ќе се напушти постојната практика 
на прикриени субвенции за одредени производители, 
при што во согласност со новиот Закон за стокови ре-
зерви, државните резерви ќе бидат сведени само на 

неопходните производи. Практиката на нетранспа-
рентни јавни набавки целосно ќе биде елиминирана 
во 2004 година. 

80. Политиката на заздравување на јавните финан-
сии предвидува забрзување на реформите во пензиски-
от и здравствениот систем. На долг рок тоа ќе овозмо-
жи подобрување на финансиската состојба на Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за 
здравствено осигурување со што ќе се намали притисо-
кот врз централниот буџет за трансфер на средства кон 
соодветните фондови.  

81. Со оглед на намалувањето на странските дона-
ции и кредити, финансирањето на буџетскиот дефицит 
во најголем дел ќе биде од домашни извори. Како ин-
струмент за финансирање на буџетскиот дефицит во 
2004 година ќе се користи емитувањето на краткороч-
ни државни хартии од вредност (првата емисија ќе се 
изврши на почетокот на 2004 година). 

 
4.3. Политика на управување со јавен долг 

 
82. Напорите за поголемо штедење од страна на 

владиниот сектор се комплементарни со политиката за 
ефикасно и одговорно управување со јавниот долг, од-
носно се насочени кон постигнување на одржливо ниво 
на задолженост и стабилизирање на нето долгот на 
централната државна власт на ниво од 37% од БДП. 

83. Во согласност со Стратегијата за управување со 
јавниот долг, Владата на Република Македонија ќе 
применува селективна политика на задолжување на др-
жавата. Зацврстувањето на механизмите за управување 
со јавниот долг, пред сé, подразбира: 

- Зајакнување на законската и институционалната 
рамка; 

- Оценување на финансиските услови на задолжува-
ње во зависност од фискалниот капацитет; 

- Оценување на оправданоста на задолжувањето, 
имајќи ја предвид намената за која се користат средс-
твата; 

- Усвојување на годишни планови за висината на 
средства од надворешни извори кои би можеле да се 
инвестираат во одделни сектори на економијата од 
страна на Владата на Република Македонија. 

84. Во 2004 година ќе се продолжи со лимитирање-
то на новите задолжувања од странство, кои се оства-
руваат под неконцесионални услови. Воедно, редовно 
ќе се сервисираат достасаните обврски кон странските 
кредитори, со цел натамошно стекнување на довербата 
на странските инвеститори. 

85. Ефективното управување со јавниот долг ја на-
метнува потребата од развој на ефикасен пазар на 
должнички инструменти. Во таа насока уште во текот 
на 2003 година беше подготвена и Стратегија за развој 
на пазарот на државни хартии од вредност, чија основ-
на цел е развој на примарниот и секундарниот пазар на 
државни хартии од вредност. Тоа треба да овозможи 
поефикасно финансирање на буџетските потреби на 
краток рок (непречено тековно финансирање на јавни-
те расходи) и на долг рок (обезбедување долгорочни 
финансиски ресурси за поддршка на развојот на еконо-
мијата). Притоа, на почетокот напорите ќе бидат скон-
центрирани на развој на пазарот на краткорочни др-
жавни хартии од вредност со цел поефикасно управу-
вање со ликвидноста на буџетот, чиј рок постепено ќе 
биде продолжуван во зависност од успехот на држава-
та во стекнувањето на довербата на потенцијалните ин-
веститори и развојот на институционалните инвестито-
ри. Остварувањето на оваа цел ќе овозможи пазарно 
финансирање на буџетскиот дефицит во домашна валу-
та и истовремено намалување на макроекономскиот 
ризик поврзан со надворешното финансирање. Проце-
сот на издавање, регистрирање, тргување и исплата на 
државни записи, подетално ќе биде дефиниран со Пра-
вила кои ќе ги донесе Владата.  
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5. Монетарна политика 
 
86. Во 2004 година монетарната политика ќе биде 

поставена во насока на понатамошно одржување на це-
новната стабилност и креирање на поволен амбиент за 
подинамичен и одржлив економски развој. Одржува-
њето на стабилен девизен курс се очекува да придонесе 
кон успешно остварување на проектираната просечна 
стапка на инфлација за 2004 година. Предвидената по-
волна динамика на надворешно-трговската размена се 
очекува да овозможи стабилни движења на девизниот 
пазар и одржување на адекватно ниво на девизни ре-
зерви (покриеност на приближно четиримесечен увоз).  

87. Меѓугодишниот пораст на паричната маса М2 - 
денарски дел во 2004 година се очекува да изнесува  
11,6%, што би претставувало соодветна поддршка на 
стоковно - паричните трансакции во економијата. Во 
2004 година се очекува да продолжи растечкиот тренд 
на депозитниот потенцијал на банките, при што прое-
ктиран е пораст на вкупните депозити на приватниот 
сектор од 13,7%.  

88. Во услови на очекувано намалување на депозитите 
на државата кај НБРМ, монетарната политика на НБРМ 
ќе биде ставена во функција на стерилизирање на ефекти-
те од фискалната политика, главно преку аукциите на бла-
гајнички записи. Согласно очекуваното екстерно финан-
сирање во текот на 2004 година, заради нормално извршу-
вање на проектираните расходи на буџетот, предвидено е 
и дополнително финансирање од домашни извори (преку 
емисија на краткорочни државни хартии од вредност на 
почетокот на 2004 година). Имајќи ја предвид глобалната 
ликвидност во економијата, во 2004 година се очекува 
финансирањето на економската активност на приватниот 
сектор да биде поддржано со годишен пораст на вкупните 
кредити на банките од 9,7%.  

89. Во функција на обезбедување на конзистентна и 
одржлива макроекономска рамка, монетарната полити-
ка и понатаму ќе делува во координација со останатите 
сегменти на макроекономската политика. Координаци-
јата на монетарната и фискалната политика во 2004 го-
дина ќе биде особено значајна во контекст на емитира-
њето на државните краткорочни хартии од вредност, а 
во рамки на глобалното регулирање на ликвидноста во 
економијата.  

 
6. Девизна политика и платен биланс 

 
6.1. Платен биланс 

 
90. Во 2004 година тековните трансакции и капи-

тално-финансиските трансакции ќе се одвиваат во ус-
лови на висок степен на либерализација, во согласност 
со одредбите од  Законот за девизно работење. Имено, 
директните инвестиции на резидентите во странство и 
на нерезидентите во Република Македонија, како дел 
од капиталните трансакции се слободни. Нерезиденти-
те и понатаму ќе можат слободно да инвестираат во до-
машни претпријатија, да формираат сопствени прет-
пријатија и да купуваат акции или удели преку овла-
стените брокери. Профитот и инвестираниот капитал, 
нерезидентите ќе можат слободно да го трансферираат 
во странство, доколку претходно бидат намирени сите 
обврски кон државата. Целосна либерализација ќе по-
стои и кај кредитните трансакции (кредитното задол-
жување и кредитното одобрување). 

91. Ќе се задржи почитувањето на националниот трет-
ман на странските инвеститори-нерезиденти, како осно-
вен круцијален и единствен принцип за конципирање на 
транспарентна политика и мерки за привлекување на ди-
ректни странски  вложувања во Република Македонија. 

92. Во 2004 година ќе продолжи натамошната де-
лумна либерализација на портфолио-трансакциите, при 
што главно овластените банки ќе можат да тргуваат со 
странски  хартии од вредност во странство.  

93. Ќе се продолжи со политиката на издавање и во-
ведување странски хартии од вредност во Република 
Македонија, но со претходно одобрение од Комисијата 
за хартии од вредност. И понатаму исклучок од ова ќе 
биде тргувањето со странските должнички хартии од 
вредност со рок на доспевање над три години чие изда-
вање и воведување ќе биде ограничено и во 2004-та го-
дина. Нерезидентите преку овластените учесници  ќе 
можат слободно да тргуваат со домашни хартии од 
вредност и во текот на следниот период.  

94. Надворешно трговската размена во 2004 година 
ќе биде под влијание на натамошните ефекти од влезот 
на Република Македонија во Светската трговска орга-
низација и Договорот за асоцијација и стабилизација со 
Европската унија. Очекувањата за зголемена екстерна 
побарувачка на македонските производи ќе резултира 
со пораст на  извозот од 9%, додека увозот ќе забележи 
пораст од 4%. Како резултат на ваквите движења, во 
2004 година ќе дојде до намалување на трговскиот де-
фицит (за приближно 30 милиони САД долари), при 
истовремено подобрувањето на билансот на услугите. 
Притоа, дефицитот на тековната сметка на платниот 
биланс се очекува да изнесува околу 7% од БДП. 

95. Дефицитот на тековната сметка во најголем дел 
ќе биде финансиран преку долгорочно кредитно задол-
жување. Освен тоа, зацврстувањето на политичката и 
макроекономската стабилност и подобрувањето на ин-
вестиционата клима ќе го зголемат структурното учес-
тво на недолжничкото финансирање на дефицитот на 
тековната сметка, преку очекуван прилив на странски 
директни инвестиции од околу 150 милиони САД дола-
ри.  

96. Во 2004 година Република Македонија, како 
членка на Светската трговска организација, ќе ја спро-
ведува трговската политика тргнувајќи од принципите 
за транспарентност, недискриминација и фер конку-
ренција. За таа цел, ќе зајакне капацитетот на пазарни-
от инспекторат (дел од државниот инспекторат) и ќе се 
заострат мерките за субјектите кои нема да ги спрове-
дуваат законските прописи.   

97. Транспарентноста и еднаквата позиција на де-
ловните субјекти ќе се остварува преку: 

- Почитување на принципот "Прв дојден-прв корис-
ник" за сите царински квоти за бесцарински увоз, сог-
ласно склучените билатерални Договори за слободна 
трговија, Времената трговска спогодба со Европската 
Унија и Договорот за влез во СТО. За мал дел стоки 
кои потпаѓаат под царински квоти ќе се спроведува 
аукцискиот начин на распределба; 

- Намалување на бројот на дозволи за извоз и увоз и 
нивно сведување на подрачја кои доминантно се одне-
суваат на заштитата на здравјето и животот на луѓето, 
растенијата, животните, заштитата на националните 
богатства со уметничка историска или археолошка 
вредност, заштитата на правата од интелектуална, ин-
дустриска и трговска сопственост, правилата кои се од-
несуваат на златото и среброто, јавниот морал, јавната 
политика или јавната безбедност. Овие дозволи се из-
даваат на недискриминаторна основа без прикрено 
ограничување на трговијата.  

98. Со зачленувањето на Полска, Чешка, Словачка, 
Унгарија и Балтичките земји во Европската Унија, од 1 
мај 2004 година трговијата со овие земји ќе се одвива 
со примена на преференцијалните услови од Времената 
спогодба за трговија и трговски прашања со Европска-
та Унија. 

99. Проширувањето на Европската Унија ќе има 
одраз врз реструктуирањето на определени извозно-
увозни текови во Република Македонија. Тоа ќе се ма-
нифестира во проширувањето на конкурентни извозни 
пазари, но и со тенденција на зголемен притисок врз 
домашните производи, во насока на пораст на увозот. 
За таа цел, особено ќе се интензивира трговската про-
моција, при што со задржување на давачката од 0,1% 
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од надворешно-трговските зделки, ќе се кофинансира-
ат трговски промоции. Се предвидува оформување на 
целосна и високо способна институција за извозна про-
моција, со цел: 

- Систематско прибирање на технички информации 
за сите релативни аспекти на извозот на одредени 
странски пазари; 

- Систематско истражување на меѓународните тар-
гетни пазари; 

- Систематско преземање промотивни активности 
за самите домашни деловни ентитети и на нивните из-
возни производи на одделни странски пазари; 

- Систематска промоција на целокупната национал-
на економија (имиџ); 

- Континуирано давање на стручна помош за воспо-
ставување на деловни контакти; 

- Едукација на менаџментот во делот на извозниот 
маркетинг. 

100. Ќе се продолжи со реализацијата на проектот 
Слободна зона "Бунарџик" со распишување меѓунаро-
ден тендер за избор на основач на зоната. Доколку со 
ова не се успее, "Бунарџик" ќе биде прогласен за инду-
стриска зона, при што државата ќе ја изгради целокуп-
ната патна, електроенергетска, водоводна и телекому-
никациона инфраструктура до и во зоната. За таа цел 
ќе се изврши парцелизирање на зоната, при што ќе се 
добијат 400 градежни парцели по 2000 м2 кои ќе бидат 
понудени бесплатно на сите кои се подготвени да инве-
стираат во мал или среден бизнис. 

101. Во 2004 година ќе се поттикнува туристичкото 
претприемништво и конкурентност преку зголемување 
на квалитетот на туристичките услуги, преку интензи-
вирање на категоризирањето на објектите на угости-
телската понуда и угостителското и туристичкото ли-
ценцирање, со цел зголемување на учеството на девиз-
ниот прилив по основ на туризам во вкупниот девизен 
прилив од услуги. 

102. Од странски донации и грантови ќе се финан-
сираат проекти значајни за развојот на одделни видови 
туристичка понуда и туристички локалитети со развој-
ни потенцијали, како и за туристички пропагандни 
активности на значајни странски емитивни пазари. 
Исто така, преку странски донации ќе се подигнува 
вработеноста и квалитетот на туристичките кадри, пре-
ку обука на подрачјето на туристичкиот менаџмент и 
маркетинг во давањето на угостителски и туристички 
услуги. 

 
6.2. Политика на девизен курс и девизни резерви 
 
103. Во 2004 година ќе продолжи политиката на 

одржување на курсот на денарот во однос на еврото на 
стабилно ниво. За таа цел, ќе продолжи примената на 
монетарна стратегија на таргетирање на девизниот 
курс на денарот во однос на еврото. За отстранување 
на евентуални пореметувања и одржување на стабил-
носта на девизниот курс на денарот во однос на еврото, 
Народната банка на Република Македонија ќе ги кори-
сти сите расположиви инструменти. 

104. Согласно применуваниот режим, девизниот 
курс на денарот во однос на останатите светски валути 
ќе се одредува врз основа на движењето на еврото во 
однос на останатите валути на светските берзи.   

105. Политиката на одржување на девизните резер-
ви на соодветно и конфорно ниво ќе продолжи и во 
2004 година, при што девизните резерви ќе обезбедува-
ат покритие на четиримесечен увоз на стоки и услуги.  
 

6.3. Соработка со меѓународни финансиски  
институции 

 
106. Владата на Република Македонија и понатаму 

ќе продолжи да ги развива односите со меѓународни-
те финансиски институции, особено со Меѓународни-

от монетарен фонд и Светска банка - како најголеми 
партнери во имплементирањето на кредибилитетна 
макроекономска политика и програмата за структур-
ни реформи. 

107. По завршувањето на тековниот Стенд бај 
аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, Владата 
на Република Македонија ќе ја продолжи соработката 
со Меѓународниот монетарен фонд преку изнаоѓање на 
најсоодветен аранжман, со кој ќе се засили реформска-
та компонента на постојните економски и  финансиски 
политики. 

108. Соработката со Светска банка ќе продолжи со 
имплементација на  тековните проекти, како и сорабо-
тка во рамките на имплементација на проектите од но-
вата тригодишна стратегија за поддршка на земјата 
(Country Assistance Strategy 2004-2006). Проектите кои 
ќе бидат реализирани во рамките на новата тригодиш-
на стратегија се во насока на забрзување на економски-
от раст и намалување на невработеноста (подобрување 
на инвестиционата клима, развој на финансискиот се-
ктор, инфраструктурна изградба, реформа во образов-
ниот систем и социјална заштита и сл.). 

109. Во текот на 2004 година, Светска банка ќе 
изработи и неколку студии од областа на енергетиката, 
оценка на намалувањето на сиромаштијата, анализа на 
урбаната сиромаштија и др. 

110. Во 2004 година ќе продолжи реализацијата на 
веќе договорените аранжмани и проекти со Светска 
банка: ФЕСАЛ 2 аранжманот (исполнети се условите), 
Проектот за развој на енергетскиот систем, Проектот за 
рехабилитација и преструктуирање на наводнувањето, 
Проектот за развој на трговијата и транспортот во Југо-
источна Европа, Проектот за развој на транспортниот 
сектор, Проектот за развој на општините, Проектот за 
деца и младинци со пренамена на дел од средствата за 
рехабилитација на спортски игралишта на локално ни-
во, Проект за развој на општините и културата. 

111. Дополнителна финансиска поддршка ќе се 
обезбедува преку отпочнување на  реализацијата на 
ПСМАЛ 2 (Втор заем за прилагодување и управување 
со јавниот сектор), проектот за преструктирање на ЈП 
"Македонски железници" и на ЈП "Македонија пат", 
проектот за модернизација на образованието (поддр-
жан и со грант од Владата на Кралството Холандија), 
проектот за развој на здравствениот сектор и проектот 
за имплементација на социјалната заштита. 

 112. Соработката со Европската Инвестициона 
банка ќе се одвива, пред се, преку реализација на прое-
ктот за изградба на автопатни делници (Стоби-Демир 
Капија (делница од Коридорот X), Скопје-Тетово (дел-
ница од Коридорот VIII), заобиколница околу Скопје, 
Хиподром-Шуто Оризари), проектот за изградба на 
трафостаници и проектот за финансирање на мали и 
средни претпријатија (во рамките на заемот за глобал-
но финансирање).  

113. Поддршката на Европската банка за обнова и 
развој ќе се реализира преку Акционата програма за 
унапредување на општините и животната средина (МЕ-
АП), проектот за надградба на постоечкиот систем на 
контрола на летање, проектот за патишта II (изградба 
на автопатните делници Шуто Оризари-Сарај, Смокви-
ца-Гевгелија и заобиколницата околу Скопје) и прое-
ктот за изградба на 400 кв далекувод од Штип до Црве-
на Могила (Република Бугарија). 

114. Во 2004 година ќе продолжи соработката и со 
Банката за развој при Советот на Европа (проект за из-
градба на станови за лица со ниски доходи), Меѓуна-
родниот фонд за развој на земјоделството (ИФАД), ка-
ко и билатералната соработка со повеќе земји: Јапонија 
- започнување со изградбата на браната на хидросисте-
мот Злетовица; Шпанија - довршување на долгогодиш-
ниот проект за изградба на браната Лисиче и инстали-
рање на опрема; НР Кина - продолжување со импле-
ментација на проектот за изградба на браната Козјак.  
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7. Социјална политика и политика  
на вработување 

 
7.1. Политика на вработување 

 
115. Социјалната политика и политиката на врабо-

тување се едни од главните столбови на макроеконом-
ската политика. Овие политики главно ќе се остварува-
ат преку промовирање на релевантни механизми за 
поттикнување на инвестициите и креирање на нови ра-
ботни места и преку серија реформи на пазарот на ра-
ботна сила во насока на создавање на поволна клима за 
поголема флексибилност и конкурентност. Координа-
цијата помеѓу двете политики е неопходна поради тоа 
што вработувањето е клучно средство за надминување 
на проблемот на дискриминација на пазарот на работна 
сила и намалување на сиромаштијата.  

116. Во рамките на имплементација на Договорот 
за стабилизација и асоцијација, Владата ќе ги продол-
жи активностите за хармонизација и усогласување на 
работното законодавсто со законодавството на ЕУ. Раз-
вивањето на соработката со социјалните партнери (три-
партизмот) ќе овозможи создавање на потребната кри-
тична маса за позитивен прием на мерките од областа 
на социјалата и вработувањето кај јавноста. 

117. Основна цел на политиката на вработување во 
2004 година е зголемување на вработеноста за 3%.  

118. За таа цел, во 2004 година за прв пат ќе биде 
подготвен Национален акционен план за вработување 
2004-2005 во согласност со стратегијата за вработува-
ње на Владата, принципите на политиката на вработу-
вање на ЕУ и насоките на Европскиот Совет. Преку си-
стематска имплементација на еден комплексен и сеоп-
фатен систем на мерки ќе се влијае кон решавање на 
најголемиот проблем во земјата - невработеноста.  

119. Преку политиката на зголемување на вработе-
носта непосредно ќе се делува и врз намалување на си-
ромаштијата. Најголем дел од мерките кои ќе се импле-
ментираат за оваа намена ќе се засноваат на изготвени-
от извештај "Политики и програми за намалување на 
сиромаштијата и невработеноста", кој е резултат на ко-
ординираната работа на странски експерти, Мини-
стерството за финансии и Министерството за труд и 
социјална политика.  

120. Политиката на вработување во 2004 година 
главно ќе се темели на три сегменти: 

- Активни и превентивни мерки за невработените и 
неактивните; 

- Промоција на развојот на човечкиот капитал и до-
животното учење; 

- Создавање на нови работни места и претприем-
ништво. 

121. Со цел успешно спроведување на планираните 
активни и превентивни мерки за невработените и неа-
ктивните, во 2004 година ќе се изврши реструктуирање 
и модернизација на Јавните служби за вработување 
(ЈЗО), во насока на јакнење на капацитетот на Заводот 
за вработување и локалните бироа, давање на поголема 
важност на активните мерки и унапредување на рабо-
тата на Работните клубови. Во рамките на КАРДС про-
грамата, веќе се започнати дел од овие промени и иден-
тификувани се следните чекори кои треба да се импле-
ментираат во периодот 2004-2005. Предлозите се одне-
суваат на реструктуирање на севкупните системи на 
организација и обезбедување на услуги во ЈЗО и зголе-
мување на ефективноста и ефикасноста во нивното ра-
ботење.  

122. За да се обезбедат услови за примена на нови-
от, поактивен пристап на Владата на РМ во политиката 
на вработување, ќе се изврши натамошна рационализа-
ција на работното законодавство во насока на обезбе-
дување на поголема кохерентност и едноставност, пре-
ку повторна евалуација на законската регулатива за за-
штита на вработените.  

123. Како продолжение на владината политика од 
2003 година, во 2004 година ќе продолжат напорите за 
подобрувањето на регулативата во насока на стимули-
рање на флексибилните форми на вработување и обез-
бедување на право на избор на вработените од повеќе 
опции (како на пример, работа со скратено работно 
време, работа на определено време, работа од дома и 
сл.). Создавањето на нови работни места ќе биде подр-
жано и преку промовирање на претприемништвото, ин-
вестициите и преку намалување на трошоците и адми-
нистративните пречки за отпочнување и вршење на де-
ловна активност.  

124. Во 2004 година ќе се обезбедат услови за уна-
предување на малото претприемништво во руралните 
области и земјоделски заедници преку користење на 
политиката на рурален развој. Ќе биде поддржано јак-
нењето на групата на социјални и економски актери 
преку формирање на локални партнерства и "територи-
јални договори за вработување".  

125. Динамичните промени во светската економија 
и приближувањето кон "економијата заснована на знае-
ње", која сé повеќе се проширува во развиените земји, 
бараат поголема приспособливост на работниците и 
претпријатијата кон промените. Ажурирањето на за-
конската рамка ќе обезбеди поголема флексибилност 
за активно унапредување на нови, 'нетипични' форми 
на работни аранжмани, флексибилни аранжмани за ра-
ботно време и зголемување на можностите за напреду-
вање во кариерата.  

126. За остварување на овие цели, неопходно е ин-
волвирање на социјалните партнери (особено на гран-
ско ниво и на ниво на компании) во преговорите за во-
ведување на модернизација на организацијата на рабо-
тата. Модернизација на организацијата на работата ќе 
го зголеми квалитетот на работниот однос со позити-
вен ефект врз продуктивноста и конкурентноста на 
претпријатијата.   

127. Тргнувајќи од значењето на образованата ра-
ботна сила како значаен сегмент за подобрување на 
деловната клима, во 2004 година Владата на РМ ќе 
го засили процесот на подобрување на квалитетот и 
ефикасноста на системот на образование и обука. 
Акцент ќе биде ставен врз унапредување на стручно-
то образование и доживотното учење, при што по-
себно внимание ќе се посвети на невработените, ра-
ботниците на кои им се заканува губење на работно-
то место и на ниско квалификуваните повозрасни ра-
ботници. 

128. Определба на Владата на РМ е негување на 
интеграцијата на лица кои се соочуваат со посебни 
потешкотии на пазарот на работна сила (оние кои 
предвреме го напуштиле редовното образование, не-
квалификувани работници, лицата со намалена ра-
ботна способност и етничките малцинства). Во таа 
насока ќе се делува преку следните активни мерки: 
1) промовирање на договори за вршење на јавни ра-
боти во проектите на инфраструктурата и зголемена 
алокација на ресурси на локалната власт за извршу-
вање на проекти од јавен интерес; 2) поддршка на 
нови форми на флексибилно вработување (посебно 
за лицата со посебни потреби) како на пример, про-
грами за теле-работа, работа од дома и сл.   

129. Владата на РМ ќе изготви и примени мерки 
за намалување на непријавената работа сила. Мерки-
те ќе бидат комбинација на поедноставување на де-
ловната средина, отстранување на мотивите за рабо-
тење во сивата економија и подоследна примена на 
законската регулатива и санкции за прекршителите. 
Преку соодветни измени во законската регулатива и 
силна промоција на предностите од работа во фор-
малниот сектор, ќе се обезбеди континуирано нама-
лување на бројот на претпријатија кои работат во си-
вата економија.  
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7.2. Социјална сигурност 
 
130. Социјалната заштита во 2004 година ќе се ос-

тварува согласно Законот за социјална заштита и Одлу-
ката за утврдување на критериумите, условите и начи-
нот на остварување на помош.  

131. Во 2004 година ќе продолжат напорите за по-
правилна распределба на средствата за социјална по-
мош, преку намалување на бројот на "нереални" корис-
ници. За таа цел, ќе се зголеми координацијата помеѓу 
институциите од областа на социјалното осигурување, 
преку размена на информациите и вршење на заеднич-
ки контроли.  

132. Социјалната сигурност на работниците на кои им 
престанал работниот однос поради економски, структур-
ни и слични промени во текот на 2004 година ќе се обез-
бедува во согласност со законските прописи, во рамките 
на предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 
2004 година и во рамките на одобрениот кредит од Свет-
ската Банка наменет за социјална поддршка.  

133. Во областа на заштитата на децата, ќе се ин-
тензивираат напорите за подобрување и осовремување 
на условите за згрижување на децата во рамките на 
предучилишното воспитание и образование. Инвести-
ционите активности ќе бидат насочени кон реконструк-
ција на постојните објекти, како и доградба на започна-
тите објекти. 

134. Во 2004 година се предвидува измена и дополну-
вање на Законот за социјална заштита заради зголемување 
на мотивацијата за барање работа на корисниците на со-
цијална помош. Министерството за труд и социјална по-
литика ќе изготви и предложи измени во законската регу-
латива во смисла на воведување на казнена камата на до-
стасаните неизмирени обврски врз основа на придонеси 
за пензиско и инвалидско осигурување и придонеси за 
осигурување во случај на невработеност. 

135. Во рамките на КАРДС програмата, ќе продол-
жи реализацијата на двата проекти во насока на подо-
брување на институционалната поставеност и обука на 
вработените во центрите за социјална заштита, заради 
зголемување на институционалниот и човечкиот капа-
цитет за успешно спроведување на реформите во оваа 
област. 

 
IV. Структурни реформи и мерки во 2004 година 

 
1. Реален сектор 

 
1.1. Приватизација и преструктуирање 

 
136. Како резултат на спроведените структурни ре-

форми во секторот на претпријатијата опфатени со ФЕ-
САЛ 2 аранжманот, во текот на 2004 година се очекува 
производно ефектуирање на претпријатијата кои се ус-
пешно продадени, а со тоа и позитивни ефекти врз це-
локупната економија. Ослободувањето на дел од бу-
џетските средства досега наменети за претпријатијата - 
загубари, ќе создаде можности за нивна употреба во 
попродуктивни намени. Воедно ќе се заокружи и про-
цесот на решавање на  поголемите претпријатија кои се 
во стечај или за кои ќе се отворат стечајни постапки, 
каде државата е значителен или доминантен доверител. 
Позитивни ефекти се очекуваат и од комплетирањето 
на процесот на приватизацијата (целосна продажба на 
резидуалните акции во сопственост на Агенцијата за 
приватизација). 

137. Преструктуирањето на традиционалните дејно-
сти и претпријатијата ќе биде поттикнато и преку: 

- Акциона програма за унапредување на општините 
и животната средина изготвување на студии и реализа-
ција на проекти за преструктуирање на клучните сто-
пански дејности и гранки, особено извозно ориентира-
ните, со цел создавање на конкурентност на македон-
ската економија; 

- Поддршка за развој на менаџерските вештини и 
стратегии на корпоративно управување и корпоративна 
култура; 

- Поттикнување на процесите за технолошка модерни-
зација - имплементирање на адекватна технологија и висо-
ки технолошки стандарди - технолошко преструктуирање. 

138. Посебно внимание ќе се посвети на реформата 
и преструктуирањето на секторот за водостопанство, 
преку редизајнирање на  веќе постоечкиот "Проект за 
рехабилитација и преструктуирање на наводнувањето" 
во насока на зајакнување на структурната и институци-
оналната компонента. 

139. Ќе започне процесот на преструктуирање на 
ЕСМ, со цел подготовка на компанијата за претстојната 
либерализација на електроенергетскиот пазар и неопход-
носта од приватизација на пооделни нејзини делови.     

 
1.2. Поддршка на претприемништвото и малите  

и средни претпријатија 
 
140. Клучна активност со која ќе се поддржува и 

поттикнува развојот на малите и средни претпријатија 
во 2004 година ќе биде имплементација на Програмата 
на мерки и активности за поддршка на претприемниш-
твото и создавање конкурентност на малото стопанс-
тво. Посебен акцент ќе се даде на координацијата, со-
работката и пружањето помош на единиците на локал-
ната самоуправа во остварувањето на нивната законска 
обврска за поддршка и развојот на овој сектор. 

141. Во таа смисла, посебно внимание ќе се посвети 
на развојот на предвидените претприемачки зони, со 
што државата ја презема грижата за доведување на 
комплетната патна, електрична, водна, комуникациона 
и друга инфраструктура до зоната, како и спремност од 
страна на органите на локалната самоуправа да одо-
брат плаќање на комуналните давачки со одложено 
плаќање на повеќе години. 

142. Владата ќе иницира дијалог и заеднички со бан-
ките ќе бара начини и можности за поедноставување на 
процедурите за добивање финансиски средства, но и за 
зголемена заштита на доверителите, со цел зголемување 
на степенот на искористеност на расположивите финанси-
ски средства, наменети за мали и средни претпријатија. 

143. Република Македонија се приклучи и ќе земе 
активно учество во иницијативата на Европската коми-
сија за примена на Европската повелба за развој на ма-
лите претпријатија. 

144. Согласно Националниот извештај поднесен до 
Европската Унија, а кој се однесува на реализација на 
Повелбата, приоритети во 2004 година ќе бидат: 

- Подобрување на практичните менаџерски способ-
ности со кои располагаат МСП, преку тренинг програ-
ми и обука на лице место, кофинансирани од државата. 

- Зголемување на искористеноста на постоечките 
кредитни линии наменети за мали претпријатија, при 
што една од клучните мерки ќе биде заживувањето на 
државната кредитно-гарантна програма. 

- Подобрување на расположивоста на информации-
те за пазарните можности и воведувањето на системите 
за управување со квалитетот, преку реализација на 
проектот за воспоставување Европски информативен и 
кореспондентен центар. 

145. Покрај ова, активностите на Владата, во сора-
ботка со проектите спонзорирани од меѓународните 
донатори за поддршка на претприемачите, малите и 
средни претпријатија, ќе бидат фокусирани на четири 
основни области: 

- Создавање ефикасна институционална инфрастру-
ктура за поддршка на претприемништвото и создавање 
конкурентност;  

- Изградба на поволно економското окружување и 
степен на економски слободи соодветен на сегашната 
развојна фаза на економијата (законска регулатива и 
услови за почнување и вршење на економска дејност); 
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- Поттикнување на претприемачкиот дух и нефи-
нансиски форми за поддршка на претприемништвото; 

- Создавање поволен амбиент и механизми за пое-
фикасно реализирање на финансиски форми на поддр-
шка на развојот на претприемништвото. 

146. Националниот совет за претприемништво и 
конкурентност ќе продолжи со реализацијата на зацр-
таните активности, преку интензивирање на дијалогот 
меѓу јавниот и приватниот сектор, како и степенот на 
координација на сите заинтересирани страни за поддр-
шка на претприемништвото.  

147. Реализацијата на Програмата за поддршка на 
претприемништвото ќе го остварува новооснованата 
Агенција за поддршка на претприемништвото на Ре-
публика Македонија - како нејзин клучен имплемента-
тор. 

148. Владата на Република Македонија ќе посвети 
посебно внимание на создавањето на поволен амбиент 
за основање и работа на малите и средни претпријати-
ја, преку политиката за поедноставување на админи-
стративните формалности и нивно сведување на мини-
мум. 

149. Владата на РМ, преку нефинансиски форми на 
поддршка, ќе го поттикнува претприемачкиот дух и 
култура, со цел идентификација и поддршка на критич-
на маса на постојни и потенцијални претприемачи кои 
на себе ќе го понесат товарот на развојот на секторот 
на малите и средни претпријатија. 

 
1.3. Интензивирање на инвестициона активност 
 
150. Основниот акцент во 2004 година ќе биде ста-

вен на имплементирање на Програмата за поттикнува-
ње на инвестициите во Република Македонија донесе-
на во 2003 година. Акцент ќе се даде и на остварување-
то на заклучоците на Владата за координација и редов-
но месечно следење и известување за реализацијата на 
акциониот план за елиминирање на административните 
бариери за инвестирање, особено во следните приори-
тетни области: 

- Регистрација на трговски друштва; 
- Работно законодавство (работни дозволи и визи); 
- Пристап до земјиште; 
- Градежни дозволи; 
- Царинска администрација. 
151. Политиката на Владата ќе се раководи според 

10 принципи за поттикнување на странските инвести-
ции: 

- Создавање модерна, отворена и конкурентна еко-
номија која ќе се раководи според принципите на Дого-
ворот за стабилизација и асоцијација, како и од законо-
давната рамка на Европската Унија; 

- Принципот на "национален третман" или неди-
скриминација. За меѓународните претпријатија важат 
истите права и заштита кои им се даваат на домашните 
фирми; 

- Создавање стабилна демократска и макроеконом-
ска средина како императив, не само за инвеститорите, 
туку и за граѓаните воопшто; 

- Промоцијата на инвестициите, со цел нивно прив-
лекување, ќе ја респектира регионалната, европската и 
глобалната перспектива; 

- Право на слободни трансфери при инвестирањето 
и заштита од насилна експропријација; 

- Предвидлива и транспарентна законска регулати-
ва, без административни пречки; 

- Непристрасност, ефикасност и транспарентност на 
судскиот систем и останатите државни институции, ка-
ко и спроведување на законите и решавање на спорови-
те; 

- Продолжување на борбата против корупцијата, 
поткупот и пристрасноста, кои имаат корозивно влија-
ние на општеството и ги ограничуваат деловните субје-
кти во нивното работење; 

- Креирање даночна политика, која ќе биде поволна 
за инвестирање и истовремено ќе овозможи придоби-
вки, како за инвеститорот, така и за Државата; 

- Развивање на погодности за инвестиции во соглас-
ност со Договорот за стабилизација и асоцијација со 
Европската унија, како и со правилата и прописите на 
Светската трговска организација и со други меѓународ-
ни правила и прописи со кои се регулираат трговските 
односи. 

152. Институционална поддршка за привлекување 
странски инвестиции ќе се обезбеди со Агенцијата за 
странски инвестиции. Основна задача на Агенцијата ќе 
биде да ги привлече странските инвеститори и да ги 
следи и поддржува континуирано и во периодот по от-
почнувањето со работа на проектите, односно во пери-
одот по вложувањето.  

153. Институционалната поддршка ќе биде надо-
полнета и со испраќање на првите инвестициони про-
мотори во Германија и Италија, со задача промоција на 
Република Македонија како место за инвестирање, ка-
ко и изнаоѓање на конкретни инвеститори, заинтереси-
рани за инвестирање во Република Македонија. 

 
1.4. Унапредување на животната средина  

и просторно планирање 
 
154. Министерството за животна средина и простор-

но планирање во 2004 година ќе презема активности за 
заштита на водите од загадување, особено на реката 
Вардар, како и интегрална заштита на реката Радика. 
Исто така, активностите ќе бидат насочени и кон зашти-
та на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро. 

155. Ќе се пристапи кон изготвување на Катастар и 
Карти на загадувачи и загадувачки супстанци за отпад-
ни води и цврст опасен отпад, изготвување на Катастар 
и Карти на загадувачи и загадувачки супстанци за воз-
дух, воспоставување на национална методологија за 
инвентаризација на емисии од загадувачи во Република 
Македонија во согласност со програмата CORINNAR, 
SOER, спроведување на проектот Зелен пакет.  

156. Се предвидува одржување на системот за пре-
чистување на отпадните води од индустриската депо-
нија на ХЕК Југохром, како проект во рамки на 
CARDS програмата на Европската Унија. 

157. Во 2004 година се предвидува изградба на пре-
чистителни станици и колектори за отпадна вода во гра-
довите кои гравитираат кон Брегалничкиот слив, проект 
кој ќе биде поддржан од Холандската влада, како и из-
градба на пречистителна станица за отпадни води во оп-
штина Гевгелија, проект финансиран од Грчката влада 
во рамки на Грчкиот план за обнова на Балканот. 

158. Во рамки на Проектот за обезбедување на здрава 
вода за пиење, Министерството за животна средина и 
просторно планирање ќе стимулира и помага изградба на 
помали водоснабдителни системи на локално ниво.  

159. Во 2004 година ќе започне со имплементација 
Физибилити студија за управување со цврстиот отпад 
во Југозападна Македонија, која опфаќа изградба на 
една централна регионална депонија и 210 собирни 
пунктови, а ќе се финансира од Германската влада. 

160. Министерството за животна средина и про-
сторно планирање ќе кофинансира изработка на локал-
ни еколошки акциони планови во седум општини. 

161. Во 2004 година ќе се изработи стручна докумен-
тација за заштита/прогласување и популаризација на по-
себното природно богатство и ќе се преземаат активности 
и мерки за заштита и конзервација на биодиверзитетот и 
заштитеното посебно природно богатство. 

162. Во 2004 година ќе отпочне изработката на 
Просторен план на Скопскиот регион, а ќе продолжи 
изработката на Просторен план на сливното подрачје 
на реката Треска и имплементација на Просторниот 
план на Рашче. Ќе се започне со имплементација и на 
Просторниот план на Република Македонија. 
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2. Финансиски сектор 
 

Пазар на капитал 
 
163. Развиениот пазар на капитал, кој обезбедува 

доволно расположливи средства за финансирање на по-
тенцијалните инвестиции, претставува основен предус-
лов за динамизирање на економскиот раст. Во таа насо-
ка, во 2004 година ќе продолжат активностите за ната-
мошно поттикнување на развојот на пазарот на хартии 
од вредност. 

164. За таа цел, во првата половина од 2004 година, 
се планира донесување сет на закони од областа на па-
зарот на хартии од вредност (нов закон за хартии од 
вредност, измени и дополнувања на Законот за инве-
стициони фондови и Законот за преземање на акцио-
нерски друштва). Со новата законска регулатива и из-
мените и дополнувањата, пред се', ќе се изврши пона-
тамошна хармонизација на националното законодав-
ство од оваа област со релевантните директиви на 
Европската унија, како и усогласување на работењето 
на Комисијата за хартии од вредност со принципите и 
стандардите на Меѓународната организација на коми-
сии на хартии од вредност (IOSCO). 

165. Во 2004 година, се очекува појава на инвести-
циони фондови, збогатување на лепезата на хартии од 
вредност со нови видови хартии од вредност, односно 
државните записи, зголемување на обемот и прометот 
на берзата и нејзина интеграција со други берзи. 

 
Развој на лизингот 

 
166. Со цел стимулирање и развој на лизингот во 

Република Македонија, во текот на 2004 година, во 
рамките на проектите со доброволниот корпус за фи-
нансиски услуги (FSVC), германската техничка помош 
(GTZ) и Европската Агенција за реконструкција, се 
планира организирање обуки, семинари и трибини за 
давателите и корисниците на лизингот. Намерата на 
овие семинари, обуки и трибини е запознавање на за-
интересираните субјекти со можностите и предностите 
кои ги нуди пред се' финансискиот лизинг, како и раз-
мена на искуства. 

167. По донесувањето на измените и дополнувања-
та на Законот за лизинг во 2003 година, со кој се извр-
шија определени прецизирања на законската рамка и се 
овозможи лизинг на недвижности, во 2004 година се 
очекува појава и лиценцирање на нови претпријатија-
даватели на лизинг, зголемување на бројот на корисни-
ците на лизинг, а Министерството за финансии ќе го 
зацврсти неопходниот надзор над нивното работење. 

 
Развој на банкарскиот систем 

 
168. Во 2004 година ќе продолжи процесот на хармо-

низација на регулативата од областа на банкарството, 
пред се' Законот за банките и Законот за Народна банка и 
подзаконските акти од оваа област со соодветните дире-
ктиви на Европската унија и препораките на ФСАП миси-
јата (заедничка мисија на Меѓународниот монетарен фонд 
и Светската банка) за оценка на стабилноста на финанси-
скиот систем добиени во 2003 година. За таа цел, форми-
раните работни група, во соработка со странски експерти 
од Европската унија ќе ги проучат соодветните директи-
ви, ќе утврдат приоритети за хармонизација и ќе извршат 
соодветно имплементирање на директивите и препораки-
те во законите и подзаконските акти. 

169. Врз основа на разработена програма за престру-
ктуирање на единствената банка која е во државна сопс-
твеност, Македонската банка за поддршка на развојот ќе 
се преструктуира во насока што нејзина примарна актив-
ност би била промовирање на македонскиот извоз и обез-
бедување на помош на извозниците во форма на извозни 
гаранции и осигурување под пазарни услови. 

170. Во 2004 година ќе се донесе комплетно нов и 
посебен Закон за штедилници со кој ќе се регулира 
единствено работењето на штедилниците (кои досега 
функционираа согласно стариот Закон за банки и ште-
дилници и преодните одредби од Законот за банките) и 
ќе се зајакне нивната улога во банкарскиот сектор 

171. Во 2004 година ќе се донесат измени и допол-
нувања на Законот за меница и изменување на Законот 
за менични бланкети со цел зајакнување на меницата 
како инструмент за обезбедување и поефикасна реали-
зација на побарувањата на доверителите. 

 
Кредитен регистар 

 
172. Еден од најзначајните институционални еле-

менти за поддршка на доброто функционирање на кре-
дитниот пазар се фирмите кои што известуваат за кли-
ентите и другите видови на регистри за кредитни ин-
формации за јавноста, кои обезбедуваат брз пристап до 
точни и веродостојни стандардизирани информации за 
потенцијалните заемобаратели. Регистрите на кредит-
ни информации имаат значајна улога во проширување-
то на пристапот на малите и средни претпријатија до 
кредити преку обезбедување на заемодавателите со ин-
формации за кредитоспособноста на потенцијалните 
заемобаратели и зајакнување на намерата на заемоба-
рателот за отплата на кредитот. 

173. Банките во Република Македонија се потпира-
ат на еден Јавен кредитен регистар, кој е во сопстве-
ност и го води Дирекцијата за супервизија во Народна-
та банка и кој посебно се користи од страна на заемо-
давателите. Примарната цел на овој Кредитен регистар 
е да и овозможи на Народната банка поефективно сле-
дење на ризиците во кредитното портфолио на инсти-
туциите кај кои врши супервизија.  

174. Согласно препораките од ФЕСАЛ аранжманот, 
во текот на 2004-та година, Народната банка ќе го за-
јакне постоечкиот кредитен регистар, со цел: 

- Да осигури дека Регистарот работи во согласност 
со регулативата за лични податоци на релевантната 
европска директива (97/66/ЕЦ) за обработка на лични 
податоци и заштита на приватноста. 

- Да ги осигури информациите и да спречи било ка-
ква злоупотреба на информации за маркетиншки цели. 

- Да изнајде начини да ги интегрира информациите 
со друга база на јавно достапни податоци. 

- Да обезбеди месечно (или почесто) ажурирање на 
кредитни информации доставени од учесниците. 

- Да осигура точност и комплетност на податоците 
пред нивно доставување до Регистарот. 

- Да осигури дека Регистарот работи преку отворен 
систем, во смисла на техничка отвореност за интегри-
рање на кредитните извештаи од други извори на пода-
тоци кои ќе бидат достапни (профил на претпријатие-
то; даночни информации; сметки за примени услуги по 
основ на испорачана електрична енергија, топлотна 
енергија, вода, телекомуникациони услуги итн.; укра-
дени документи и картички итн.). 

- Да осигури дека се преземаат специјални процеду-
ри кои ќе овозможат контрола над безбедноста на по-
датоците прибрани од Народната банка. 

175. Во текот на 2004 година, постои можност со 
помош на странски донатори, кои во 2003 година извр-
шија скенирање на состојбите во Република Македони-
ја, да се формира приватен кредитен регистар надвор 
од Народната банка, кој би функционирал или во рам-
ки на постоечки институции или со формирање посеб-
на институција. Целта на овој регистар ќе биде обезбе-
дување на замодавателите, како и на нефинансиските 
деловни субјекти (домашни и странски) со широк сет 
на кредитни информации за заемобарателите, со што 
би се овозможила подобра финансиска интермедијаци-
ја и навремен пристап до кредити од страна на физич-
ките и правните лица. 
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Развој на пазарот на хипотекарни обврзници 
 
176. Во текот на 2004 година во соработка со стран-

ски експерти ќе се изврши скенирање на состојбата на 
пазарот на хипотеки во Република Македонија, од што 
ќе произлезе студија за оценка и конкретни препораки 
за креирање поволни услови за развој на примарен па-
зар, за емисија на должнички инструменти за финанси-
рање на хипотеките (хипотекарни обврзници), а со тоа 
и развој на секундарен хипотекарен пазар. Во завис-
ност од анализите и оценките, а имајќи го предвид и 
искуството на поразвиените земји, ќе се следат евенту-
ални измени во соодветни закони од економската и 
правната сфера. 

 
3. Фискален сектор 

 
3.1. Реформи во јавниот сектор 

 
177. Ќе се интензивира спроведувањето на рефор-

мите во јавниот сектор преку продолжување на проце-
сот на приватизација на несуштинските делови и раци-
онализација во јавната администрација, со цел создава-
ње на мала и ефикасна јавна администрација.  

178. Посебно внимание ќе се посвети на зајакнува-
ње на финансиското управување и контрола во здрав-
ствениот сектор, согласно препораките на Светската 
банка. 

179. Ќе продолжат активностите за зголемување на 
застапеноста на етничките заедници во јавната админи-
страција, согласно имплементирањето на Рамковниот 
договор.  

180. Со реформата на јавниот сектор ќе се забрзаат 
реформите во пензискиот и здравствениот систем, со 
што на долг рок ќе се овозможи подобрување на фи-
нансиската состојба на Фондот за пензиско и инвалид-
ско осигурување и Фондот за здравствено осигурување 
и ќе се намали притисокот врз централниот буџет за 
трансфер на средства кон овие фондови.  

181. Реформите во областа на јавниот сектор ќе 
бидат насочени кон создавање услови за намалување 
и менување на структурата на вкупната буџетска по-
трошувачка, унапредување на процесот на планира-
ње и зголемување на ефикасноста, транспарентноста 
и отчетноста во користењето на јавните ресурси. 
При тоа, посебно внимание ќе биде посветено на 
следното: 

- Менување на структурата на буџетските расходи 
со цел зголемување на нивната флексибилност и улога 
во остварувањето на целите на фискалната политика; 

- Донесување на Закон за јавни финансии со цел 
консолидирање на вкупната јавна потрошувачка и ре-
гулирање на единствен начин на финансирање на сите 
државни институции; 

- Воспоставување на ефикасен систем на јавни на-
бавки, преку донесување на нов Закон за јавни наба-
вки, усогласен со законодавството на Европската Унија 
и формирање посебна агенција за јавни набавки; 

- Подобрување на квалитетот на буџетско планира-
ње преку континуирана интензивна едукација на вра-
ботените во Министерството за финансии и во остана-
тите министерства. Истовремено, со цел да се зголеми 
ефикасноста во планирањето и извршувањето на јавни-
те инвестиции, ќе се посвети посебно внимание на во-
ведувањето на проектен менаџмент;  

- Понатамошно унапредување на трезорскиот си-
стем во насока на електронско поврзување со буџет-
ските корисници, со цел подобрување на процесот на 
финансиско планирање, извршување и контрола. Во 
насока на подобрување на финансиското планирање, ќе 
бидат спроведени измените и дополнувањата на Зако-
нот за буџетите, со што ќе биде воведено квартално 
(наместо досегашното месечно) планирање на расходи-
те на буџетските корисници. 

3.2. Фискална децентрализација 
 
182. Со донесувањето на Законот за финансирање 

на локалната самоуправа ќе се создадат услови за:  
- Создавање на правна рамка за изградба на децен-

трализиран систем за финансирање на локалната само-
управа, врз начелото на демократијата; 

- Операционализирање на уставните одредби во од-
нос на самостојноста на единиците на локалната самоу-
права; 

- Овозможување брзо и кавалитетно остварување на 
правата и решавање на секојдневните потреби на граѓа-
ните онаму каде тие живеат и работат; 

- Утврдување и развој на демократски процедури и 
механизми во организирањето и функционирањето на 
локалната самоуправа како гаранција за остварување 
на правото на управување на граѓаните; 

- Создавање на услови за креирање на нов систем 
на финансирање со кој се гарантира финансиска само-
стојност и квалитетно извршување на надлежностите 
на единиците на локалната самоуправа; 

- Создавање на основи за квалитетно и економично 
вршење на јавните услуги, преку конкуренција и соод-
ветна контрола; 

- Создавање на мала, стручна и ефикасна локална 
администрација и нов тип на взаемни односи помеѓу 
локалните власти и државните органи; 

- Создавање на основа за самостојно утврдување и 
наплата на приходи и обезбедување на дотации од Бу-
џетот на Република Македонија и фондовите преку кои 
централната власт ќе обезбеди дополнителни приходи 
за непречено извршување на надлежностите определе-
ни со закон; 

- Воспоставување на механизми за добро управува-
ње, ефективен буџетски менаџмент, внатрешна ревизи-
ја и централно владина контрола; 

183. Врз основа на овие претпоставки, во Републи-
ка Македонија ќе се спроведе етапна фискална децен-
трализација, при што во секоја фаза на општините ќе 
им се пренесуваат специфичните одговорности во вр-
ска со расходите во различни сектори, заедно со соод-
ветните финансиски ресурси. 

 
3.3. Внатрешна ревизија 

 
184. Со цел да се придонесе јавниот сектор да го 

подобри работењето и исполнувањето на поставените 
цели применувајќи систематски, дисциплиниран при-
стап за проценка и подобрување на успешноста во про-
цесите на управување со ризикот, контролата и раково-
дењето, согласно прифатените меѓународни стандарди 
за професионално извршување на внатрешната ревизи-
ја, ќе се преземат мерки внатрешната ревизија да стане, 
независна, објективна активност за консалтинг, која ќе 
придонесе за подобрување на работењето на Владата. 
За реализација на оваа мерка ќе биде реализиран прое-
ктот "Развој на стратегија на Република Македонија во 
областа на внатрешната ревизија и обука" финансиран 
од холандски гранд, а администриран од Светската 
банка. 

185. Во согласност со барањата на Европската унија 
за воспоставување на систем на јавна внатрешна фи-
нансиска контрола, во 2004 година ќе биде донесен За-
кон за внатрешна ревизија со кој ќе се утврди законска-
та рамка за функционирање на внатрешната ревизија, 
согласно "Тригодишната стратегија за поддршка на 
земјата" и ПЕСМАЛ 2 аранжманот (Заем за реформа во 
јавната администрација) од Светската банка.  

186. Ќе се изврши измена и дополна на Законот за 
буџети со кои Министерството за финансии ќе преземе 
мерки за развој, хармонизација и координација на си-
стемот на јавна внатрешна финансиска контрола, од-
носно ќе се овозможи подобрување на системите за 
финансиски менаџмент и контрола, основање на неза-
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висна внатрешна ревизија и во Министерството за фи-
нансии формирање на единица за централна хармони-
зација на системот за јавна внатрешна финансиска кон-
трола, вклучувајќи ја и внатрешната ревизија. 

187. Ќе биде изготвен Прирачник за внатрешна ре-
визија со кој ќе се обезбеди квалитет и стручност во 
спроведувањето на задачите во областа на внатрешната 
ревизија на идните внатрешни ревизори, согласно  Ме-
ѓународните стандарди за професионално извршување 
на внатрешната ревизија, ИНТОСАИ стандардите и ме-
ѓународните најдобри практики. 

188. Ќе се пристапи кон формирање на единици за 
внатрешна ревизија кај сите буџетски корисници и 
фондови чии вкупни буџети се над 500 милиони дена-
ри. Оваа мерка се очекува да ги подобри условите за 
елиминирање на случаите на корупција и значително 
да ги намали злоупотребите на јавните средства како 
сериозен ризик на долгорочниот фискален интегритет 
на земјата, кои се резултат на општиот недостиг на фи-
нансиско познавање од раководството.  

 
3.4. Мерки од областа на даноците 

 
189. Во 2004 година се предвидува да стапи во сила 

нов Закон за данок на добивка кој треба да придонесе 
постојниот даночен систем да одговара на пазарните 
услови на стопанисување и да биде компатибилен со 
европските и светските стандарди. Законот нуди текст 
кој ќе биде лесно разбирлив од страна на даночните об-
врзници и особено за потенцијалните странски инве-
ститори. Меѓу новините што овој закон ги носи се: 

- Воведување на данок по одбивка за приходите 
што ги остваруваат нерезиденти; 

- Воведување паушал за микропретпријатија; 
- Здруженија за заедничка стопанска дејност-парт-

нерства; 
- Оданочување на учесници во инвестициони и за-

еднички фондови; 
- Оданочување на off-shore компании и др. 
190. Измени во Законот за персоналниот данок на 

доход со цел да ги следат новите решенија во Законот 
за данокот на добивка како и заради  целосно усогласу-
вање со Директивите на ЕУ и правно техничко подо-
брување на текстот.  

191. Донесување на Закон за даночни постапки. Ор-
ганите на управата, кога во управните работи, непо-
средно применувајќи ги прописите, решаваат за права-
та, обврските или правните интереси на поединец, на 
правно лице или на друга странка, должни се да поста-
пуваат согласно Законот за општата управна постапка. 
Од аспект на поефикасно остварување на работите од 
делокругот на Управата за јавни приходи, а во смисла 
на надминување на одредени пречки заради одредби од 
наведениот Закон кои се пречка во ефективното воде-
ње на управната постапка, а и од аспект на усогласе-
ност со европското законодавство, неопходно е донесу-
вање на ваков закон во Република Македонија.  

192. Усвојување на Проект за регистарот на даночни 
обврзници. Со овој проект треба да се изврши  дополну-
вање и ажурирање на информационата база на Региста-
рот за даночни обврзници што се води во УЈП, како и да 
се создадат услови за поврзување на овој регистар со 
другите регистри што се водат кај други органи и инсти-
туции со цел размена на податоци за даночните обврзни-
ци. Реализацијата на овој проект ќе создаде услови за 
подобрување на наплатата на даноците и другите јавни 
давачки. Исто така, овој проект има за цел преку созда-
вање на солидна база на податоци да и овозможи на Ре-
публика Македонија полесно вклучување во современи-
те текови на европското законодавство и побрза хармо-
низација на домашното законодавство со европското кое 
подразбира и соработка на даночните органи од различ-
ни земји во размена на податоци и информации за де-
ловните активности на одделни даночни обврзници.  

193. УЈП ќе преземе мерки за зголемување на нејзи-
ната ефикасност преку надградување на информацио-
ниот систем, поефикасна внатрешна контрола, едука-
тивни програми и зајакнување на капацитетот. 

194. Донесување на Методологија за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот. Во процесот 
на децентрализација на власта во Република Македони-
ја, со Законот за даноците на имот кој ќе почне да се 
применува од 1  јануари 2005 година се предвидува де-
ка основа на данокот на имот претставува пазарната 
вредност на недвижниот имот. Оваа пазарна вредност 
ќе ја утврдуваат Општините преку Комисии, а според 
Методологија за утврдување на пазарната вредност 
пропишана од Владата на РМ.  

195. Донесување на Упатство за начинот и постап-
ката на ослободувањето од ДДВ на странските физич-
ки лица при извоз на добра набавени во земјата со кое 
се предлага операционализирање на постојната закон-
ска норма со која е предвидено враќањето на македон-
скиот ДДВ на странски физички лица за добрата кои ги 
купиле во РМ и истите во непроменета форма ги изне-
ле надвор од РМ. 

196. Во функција на децентрализација на власта во 
Република Македонија, ќе се донесат Законот за дано-
ците на имот, Законот за комуналните такси и Законот 
за изменување и дополнување на законот за админи-
стративните такси кои ќе се применуваат од 1 јануари 
2005 година. Според овие законски решенија утврдува-
њето и наплатата на даноците на имот, комуналните 
такси и дел од административните такси ќе го врши оп-
штинската администрација. 

 
4. Надворешно-трговски сектор 

 
Поттикнување на извозот 

 
197. Во 2004 година ќе се интензивира трговската 

промоција, која ќе се остварува преку:  
- Поддржување на конкурентните сектори и произ-

води и нивната промоција; 
- Соработка со странска техничка помош, помагање 

во обука и тренинзи на нашите извозници; 
- Соработка со владини организации и приватниот 

сектор со цел давање помош и на странски увозници, 
за помош во меѓусебниот бизнис со домашни компа-
нии; 

- Засилена промоција на македонските стоки преку 
интернет мрежата; 

- Издавање списание за "Производите на Македони-
ја" за странските увозници кои се заинтересирани да 
увезат македонски производи;  

- Издавање годишник "Извозници/увозници во РМ" 
книга и CD, кои ќе содржат комплетен список на увоз-
ници и извозници групирани по СМТК-системот, со се-
гашна HS-шифра, заедно со имињата и адресите на из-
возниците/увозниците на производите што ги имаат.  

- Формирање библиотеки со трговски податоци, до-
стапни за трговците: статистики, пазарни извештаи, 
информации за закони, прописи и царински давачки; 

- Издавање неделен весник за подобра информира-
ност на деловните субјекти; 

- Помагање и организирање на таканаречени "ми-
сии за продажба" со помош на странски влади, стопан-
ски комори и други институции, со цел продажба на 
производството кое има сезонски карактер; 

- Учество на вертикални трговски саеми, кои се 
посветени на одделни индустриски сектори или про-
изводи. 

198. Поддршка на извозно ориентираното произ-
водство и поттикнување на извозот ќе обезбедува и 
преструктуираната Македонската банка за поддршка 
на развојот, преку позначајно кредитирање на произ-
водство наменето за извоз, осигурување од некомерци-
јален ризик, гарантирање и примена на факторингот.  
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199. Ќе се воспостави минимална мрежа на тргов-
ски канцеларии во земјите со кои остваруваме поголе-
ма трговска размена, односно остваруваме висок тргов-
ски дефицит во размената, за давање услуги на лице 
место на странските увозници.  

200. Ќе се изработи Водич за извоз, кој континуира-
но ќе се обновува. Водичот ќе ги упатува бизнисмени-
те на вистинскиот пат за работа, ќе им дава иницијати-
ви што ќе ги следат и силна поддршка. 

201. Со цел унапредување на квалитетот на извоз-
ните производи и заштита на интересите, Институтот 
за стандардизација ќе почне да спроведува инспекции 
над асортиманот и на извозните производи.  

202. Владата непосредно ќе ги следи проблемите со 
кои се сретнуваат претприемачите во своето работење, 
особено при креирањето на економската политика и 
предлагањето мерки за нејзино остварување. За таа цел 
во одреден период (пр: квартално или полугодишно) ќе 
се прават анкети на поголемите фирми извозници. 

203. Во 2004 година, со техничка помош од стран-
ски експерти (Проект за конкурентност на Македонија 
на USAID) ќе продолжат да се одржуваат работилници 
за оспособување менаџерски кадар и маркетинг служ-
би во фирмите, за истражување на странските пазари и 
анализи на нивната конкурентност.  

204. Преку техничка помош и работилници (Проект 
за стандардизација, акредитација и метрологија, преку 
USAID) ќе се овозможи обучување на претприемачите 
за ISO-9000 сертификатите за квалитет, како и за важ-
носта на техниката на модерно и квалитетно пакување 
на производите. Истовремено, ќе се продолжи со доу-
редување и усогласување на законската регулатива со 
европските стандарди. 

205. Во соработка со Проектот за конкурентност на 
USAID ќе продолжат активностите за поврзување на до-
машните компании во "индустриски кластери", како сло-
жен економски систем, за заеднички настап на странските 
пазари и зголемување на конкуренцијата, како и нивно 
поврзување со афирмирани странски партнери. Кластери-
те, кои се многу актуелни во современите економии, мо-
же да бидат оформени од секторски сродни дејности, но 
во нив може да влегуваат и финансиски институции, како 
банки и сл., со цел зајакнување на вкупниот капитал и ос-
тварување поголеми извозни резултати. 

206. Министерството за финансии на својата интер-
нет страница: http://www.finance.gov.mk, ќе продолжи 
да публикува листа на расположливи извори на финан-
сирање (со прецизно наведени услови на кредитирање), 
која редовно ќе се ажурира заради потребните инфор-
мации на македонските претпријатија - извозници. 

207. Министерството за економија во 2004 година 
ќе покрене постапка за ревидирање на Договорите за 
слободна трговија со оние земји со кои се остваруваат 
поголеми негативни резултати во трговската размена.  

208. Ќе се покрене постапка за прием на земјата во 
ПАН-Европскиот систем за користење на правилото за 
дијагонална кумулација за потекло на стоките. Со тоа 
ќе се овозможи, и покрај увезените суровини и репро-
материјали, нашите стопанственици (со додадената 
вредност на производите) да добиваат сертификат за 
домашно потекло на стоките (ЕУР1) и полесно да ги 
извезуваат во земјите со кои е договорена примената 
на дијагоналната кумулација на потеклото на стоките. 

209. Ќе продолжи имплементацијата на Проектот за 
институционално зајакнување на Царинската управа 
преку техничка помош (преку престој на ЕУ царински 
експерти во Република Македонија), со што ќе се овоз-
можи поедноставување на царинската постапка за по-
брз проток на стоките и зајакнување на царинската 
контрола на граничните премини. 

210. Заради поуспешно промовирање на извозот, во 
2004 година ќе отпочнат со работа трговски претставници 
во дипломатско-конзуларните претставништва во странс-
тво, особено во земјите во кои остваруваме поголем извоз. 

211. Ќе се подготви листа (каталог) на претпријати-
јата увозници (според нивната дејност) во 10 земји, кои 
се најголеми трговски партнери на Република Македо-
нија. Каталогот ќе се подготви во печатена форма, еле-
ктронска форма (CD) и ќе биде достапен на интернет 
страница. Ќе се подготви листа (каталог) на македон-
ските претпријатија извозници (според нивната деј-
ност). За секое претпријатие ќе се наведе и дел од него-
виот асортиман на производи. 

212. Посебно внимание ќе се даде на активностите 
за реализација на Програмата за поттикнување на раз-
војот на туризмот. Ќе се интензивираат активностите 
поврзани со искористување на можностите што ги дава 
претстојната Олимпијада во Атина во 2004 година. За 
успешно информирање на странските туристи, Мини-
стерството за економија ќе издаде посебни брошури и 
пропагандни материјали. 

213. Поинтензивно ќе се преземаат активности од 
ресорните министерства за обезбедување учество на 
нашите фирми во обновата на регионот кои се финан-
сираат од Phare и Cards, како и Ирак, или нивно повр-
зување со други странски партнери за заеднички на-
стап. 
 

5. Пазар на работна сила 
 
214. Во 2004 година ќе се преземат следните актив-

ни и превентивни мерки за невработените и неактивни-
те: 

- Реструктуирање и модернизација на Заводот за 
вработување и локалните бироа во насока на воспоста-
вување на поблиска соработка со работодавачите;   

- Поддржување на невработените лица во стекнува-
ње на работно искуство преку поттикнување на при-
правништво и волонтерска работа. Ќе се испита мож-
носта и целисходноста на повторно воведување на ин-
ститутот "пробна работа";  

- Анализа и евалуација на законската регулатива за 
заштита на невработените заради откривање на елемен-
тите кои се поврзани со немотивираноста да се работи;  

- Создавање на услови за прифаќање на работа со 
скратено работно време од страна на невработените ли-
ца преку соодветна корекција на постојната помош за 
невработеност;   

- Изготвување и примена на програми за континуи-
рана обука на невработените на национално и регио-
нално ниво, како дел од Активните мерки на пазарот на 
работна сила;  

- Заводот за вработување ќе врши систематска ана-
лиза на обуките спроведени од институциите за струч-
на обука, со цел оценка на нивната успешност и усог-
ласување со потребите на пазарот на работна сила;  

- Ќе продолжат активностите поврзани со реформа-
та и модернизацијата на системот на стручно образова-
ние и обука. 

215. Со цел справување со промените и унапреду-
вање на приспособливоста и мобилноста на пазарот на 
работна сила ќе се преземат следните мерки: 

- Воведување на про-рата систем на плаќање на 
придонеси за социјално осигурување за работниците 
кои се вработени со скратено работно време; 

- Ревизија на правната рамка за работа на определе-
но време; 

- Поедноставување на законските одредби кои се 
однесуваат на условите за ангажирање на работници; 

- Воспоставување на јасна регулаторна рамка за 
агенциите за работа на одредено време во согласност 
со меѓународните препораки; 

- Јакнење на капацитетот на Републичкото биро во 
обезбедување посредништво и советување за обука и 
развој на нови знаења на работниците; 

- Ќе се разгледа можноста за обезбедување на одре-
дени поволности за компаниите кои инвестираат во чо-
вечки ресурси.  
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216. Следните мерки ќе влијаат во насока на уна-
предување на развојот на човечкиот капитал и дожи-
вотно учење: 

- Започнување на активности за промоција на дожи-
вотното образование и обука, главно преку медиумски 
кампањи и учење преку интернет; 

- Поддржување на иновативни проекти во полето 
на доживотното образование за возрасни и обезбедува-
ње на обука на обучувачи; 

- Развој на нови начини на образование и обука, кои 
би биле попристапни за популациони групи со ниски 
образовни нивоа и ниски квалификувани знаења. За таа 
цел ќе се разгледа можноста за основање и инситуцио-
нализирање на "Училишта за повратници", како начин 
за продолжување на нивното образование;  

- Да се обезбеди еден систем на "Стручно водење" 
во средното образование и стручните училишта, заради 
обезбедување на информации за идно професионално 
насочување на учениците; 

- Создавање на "Канцеларии за врски за кариера 
при универзитетите и стручните училишта", кои ќе 
функционираат како еден канал на комуникација поме-
ѓу институциите на образование и пазарот на работна 
сила.  

217. Во 2004 година ќе се интензивираат напорите 
за трансформација на непријавената работна сила во 
редовно вработување преку: 

- Намалување на законските бариери за формално 
вработување;  

- Намалување на трошоците за отпуштање на вра-
ботени и изнаоѓање на општествено прифатливо реше-
ние за формализација на фирми кои функционираат во 
неформалниот сектор;  

- Реструктуирање на севкупниот систем на евиден-
тирање на вработувањата во Заводот за вработување на 
Република Македонија. 

218. Макроекономската политика ќе се објави во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

 
         Бр. 23-5583/1       Претседател на Владата 
22 декември 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ 
1826. 

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), а во согласност со Макрое-
кономската политика на Република Македонија за 2004 
година, Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.12.2003 година, донесе 

 
ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА 

И ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТЕН БИЛАНС НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА 

 
1. Во 2004 година основни цели на девизната поли-

тика ќе бидат: 
a) одржување на стабилноста на девизниот курс на 

денарот во однос на еврото; 
б) одржување на нивото на девизните резерви на 

четиримесечно ниво; 
в) продолжување на процесот на либерализацијата 

на економско-финансиските односи со странство; 
г) создавање услови за зголемување на македонски-

от извоз на стоки и услуги и привлекување на странски 
директни инвестиции; 

д) одржување на степенот на надворешна задолже-
ност на одржливо ниво. 

2. Во 2004 година тековните трансакции и капитал-
но-финансиските трансакции ќе се одвиваат во услови 
на висок степен на либерализација, во согласност со 
одредбите од Законот за девизно работење. 

3. Надворешно-трговската размена во 2004 година 
ќе биде под влијание на натамошните ефекти од влезот 

на Република Македонија во Светската трговска орга-
низација и Договорот за асоцијација и стабилизација со 
Европската Унија. Со цел подобрување на состојбата 
на надворешно-трговската размена, ќе се интензивира-
ат промотивните активности за зголемување на извозот 
на стоки и услуги, кои заедно со останатите мерки (за-
јакната контрола на квалитетот на производите што се 
извезуваат), ќе придонесат за зголемување на неговата 
конкурентност на странските пазари. Од друга страна, 
ќе се засили контролата на производите кои се увезува-
ат, со цел обезбедување на квалитетен увоз на стоки и 
услуги. 

4. Во 2004 година, како резултат на предвидените 
мерки и движењата на странските пазари, се очекува 
зголемена екстерна побарувачка на македонските про-
изводи, при што е предвидено пораст на извозот на 
стоки од најмалку 9%, при истовремен пораст на уво-
зот на стоки од околу 4%. Тоа ќе доведе до намалување 
на надворешно-трговскиот дефицит од 17% од БДП во 
2003 година на 15% од БДП во 2004 година. Истовре-
мено, се очекува значајно подобрување на билансот на 
услугите и остварување на позитивно салдо.  

5. Ваквите движења во трговскиот биланс и билан-
сот на услуги, во услови на намалување на официјал-
ните трансфери, ќе резултираат со задржување на де-
фицитот на тековната сметка на платниот биланс на 
околу 6% од БДП. 

6. Дефицитот на тековната сметка во најголем дел 
ќе биде финансиран преку долгорочно кредитно задол-
жување. Освен тоа, зацврстувањето на политичката и 
макроекономската стабилност и подобрувањето на ин-
вестиционата клима ќе го зголемат структурното учес-
тво на недолжничкото финансирање на дефицитот на 
тековната сметка, преку очекуван прилив на странски 
директни инвестиции од околу 150 милиони САД дола-
ри.  

7. Основни начела по кои ќе се раководи трговската 
политика во 2004 година ќе бидат: транспарентност, 
недискриминација и лојална конкуренција. 

8. За таа цел, во Република Македонија ќе се приме-
нува нова законска регулатива во областа на трговијата 
и заштита на потрошувачите. Ќе се остварува ефикасен 
надзор над производите кои се ставаат во промет на до-
машниот пазар. Ќе биде зајакната организацијата, 
опременоста и капацитетите на пазарниот инспекторат, 
кој ќе биде дел од државниот инспекторат. Ќе се при-
менуваат ригорозни мерки за субјектите кои нема да ги 
спроведуваат законските прописи. 

9. На почетокот на 2004 година, Владата на Репуб-
лика Македонија ќе донесе две одлуки со кои ќе се 
обезбеди транспарентност и рамноправна позиција на 
деловните субјекти:  

- Сите царински квоти за бесцарински увоз, соглас-
но склучените билатерални договори за слободна трго-
вија, Времената спогодба за трговија со Европската 
Унија, како и квотата за увоз на пченица по Договорот 
за пристапување на Република Македонија во Светска-
та трговска организација, да се реализираат со примена 
на принципот "Прв дојден-прв корисник". За мал дел 
стоки кои потпаѓаат под царински квоти ќе се спрове-
дува аукцискиот начин на распределба; 

- Одлука за формите за распоредување на стоките 
на форми на увоз и извоз во насока на намалување на 
бројот на дозволи за извоз и увоз. Овие дозволи ќе би-
дат сведени на нивото кое доминантно се однесува на 
заштитата на здравјето и животот на луѓето, растенија-
та, животните, заштитата на националните богатства со 
уметничка историска или археолошка вредност, зашти-
тата на правата од интелектуална, индустриска и тргов-
ска сопственост, правилата кои се однесуваат на злато-
то и среброто, јавниот морал, јавната политика или јав-
ната безбедност. Овие дозволи се издаваат на неди-
скриминаторна основа без прикриено ограничување на 
трговијата. 
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10. Со зачленувањето на Полска, Чешка, Словачка, 
Унгарија и Балтичките земји во Европската Унија, од 1 
мај 2004 година трговијата со овие земји ќе се одвива 
со примена на преференцијалните услови од Времената 
спогодба за трговија и трговски прашања со Европска-
та Унија. 

11. Во 2004 година посебен акцент ќе се даде на ин-
тензивирање на трговската промоција, при што со да-
вачката од 0,1% од надворешно-трговските зделки ќе 
се кофинансираат трговски промоции. Се предвидува 
оформување на високо способен оддел за извозна про-
моција, со цел: 

- Систематско прибирање на технички информации 
за сите релативни аспекти на извозот на одредени 
странски пазари; 

- Систематско истражување на меѓународните тар-
гетни пазари; 

- Систематско преземање промотивни активности 
за самите домашни деловни ентитети и на нивните из-
возни производи на одделни странски пазари; 

- Систематска промоција на целокоупната нацио-
нална економија (имиџ); 

- Континуирано давање на стручна помош за воспо-
ставување на деловни контакти; 

- Едукација на менаџментот во делот на извозниот 
маркетинг. 

12. Поддршка на извозно ориентираното произ-
водство и поттикнување на извозот ќе обезбедува и 
преструктуираната Македонска банка за поддршка на 
развојот, преку: 

- Позначајно кредитирање на производство намене-
то за извоз; 

- Осигурување на извозот, освен од комерцијален, и 
од некомерцијален (политички) ризик во период од 180 
до 360 дена; 

- Осигурување од некомерцијален (политички) ри-
зик на долгорочни вложувања на странски инвеститори 
во Македонија. Имено, Македонската банка за поддр-
шка на развојот ќе оствари тесна соработка со осигури-
телната афилијација на Светска банка (МИГА-Агенци-
ја за мултилатерално гарантирање на инвестициите) и 
ќе обезбедува осигурување од некомерцијален (поли-
тички) ризик на вложувањата на странските инвестито-
ри во Македонија; 

- Гаранции. Имено, за поттикнување и активно 
учество на големите акционерски друштва од Републи-
ка Македонија на светскиот пазар, Македонската банка 
за поддршка на развојот ќе издава гаранции. Гаранции-
те Македонската банка за поддршка на развојот ќе ги 
издава во соработка и за комерцијалните банки од Ре-
публика Македонија; 

- Воведување на факторингот, како финансиски ин-
струмент за поттикнување на извозот.  

13. Ќе се согледаат условите и можностите за отво-
рање "изложбено-продажен центар", каде континуира-
но ќе се одржуваат продажни саеми за странските увоз-
ници. 

14. Ќе се изработи "Водич за извоз", кој континуи-
рано ќе се обновува. Водичот ќе ги упатува бизнисме-
ните на вистинскиот пат за работа, ќе им дава иниција-
тиви и силна поддршка. 

15. Ќе се воспостави минимална мрежа на трговски 
канцеларии во земјите со кои остваруваме поголема тр-
говска размена, односно остваруваме висок трговски 
дефицит во размената, за давање услуги на лице место 
на странските увозници. 

16. Со цел поагресивна трговска промоција на ма-
кедонските извозни потенцијали и поддршка на маке-
донските извозници, во 2004 година ќе се именуваат 
трговски претставници во Амбасадите во Заедницата 
на држави Србија и Црна Гора, Руската Федерација, ка-
ко и претставник во Постојаната мисија на Светската 
трговска организација во Женева. 

17. Во соработка со Проектот за конкурентност на 
Македонија на USAID ќе продолжат активностите за 
поврзување на домашните компании во "индустриски 
кластери", како сложен економски систем, за заеднич-
ки настап на странските пазари и зголемување на кон-
куренцијата, како и нивно поврзување со афирмирани 
странски партнери. 

18. Во 2004 година, со техничка помош од странски 
експерти ("Проект за конкурентност на Македонија" на 
USAID) ќе продолжат да се одржуваат работилници за 
оспособување менаџерски кадар и маркетинг служби 
во фирмите, за истражување на странските пазари и 
анализи на нивната конкурентност. Посебно внимание 
ќе се посвети на обуката за продажба на мало, односно 
потребата од класификација на производот по пакува-
ње во парчиња и тежина. 

19. Министерството за финансии на својата интер-
нет страница: http://www.finance.gov.mk, ќе продолжи 
да публикува листа на расположливи извори на финан-
сирање (со прецизно наведени услови на кредитирање), 
која редовно ќе се ажурира заради потребните инфор-
мации на македонските претпријатија - извозници. 

20. Министерството за економија во 2004 година ќе 
покрене постапка за ревидирање на Договорите за сло-
бодна трговија со оние земји со кои се остваруваат по-
големи негативни резултати во трговската размена.  

21. Ќе се покрене постапка за прием на земјата во 
ПАН-Европскиот систем за користење на правилото за 
дијагонална кумулација за потекло на стоките. Со тоа 
ќе се овозможи, и покрај увезените суровини и репро-
материјали, нашите деловни субјекти (со додадената 
вредност на производите) да добиваат сертификат за 
домашно потекло на стоките (ЕУР1) и полесно да ги 
извезуваат во земјите со кои е договорена примената 
на дијагоналната кумулација на потеклото на стоките. 

22. Ќе продолжи имплементацијата на Проектот за 
институционално зајакнување на Царинската управа 
преку техничка помош (преку престој на царински екс-
перти од Европската Унија во Република Македонија), 
со што ќе се овозможи поедноставување на царинската 
постапка за побрз проток на стоките и зајакнување на 
царинската контрола на граничните премини. 

23. Во соработка со Меѓународниот трговски цен-
тар ќе се согледаат можностите за: 

- Техничка помош за маркетинг на одделни земјо-
делски и прехранбени производи (калибража, сорта, 
пакување, амбалажа, еко-етикетирање, ладење, транс-
портно одржување на квалитетот и др.); 

- Промоција на еко-производи од Република Маке-
донија, пред се од земјоделството и прехранбената ин-
дустрија; 

- Поддршка на извозот на одделни специфични про-
изводи преку интернет (производи од занаетчиството, 
домашни ракотворби), за која цел ќе се изработи web 
site “Macedonian handicraft”. 

24. Со цел зголемување на надворешно-трговската 
размена со Русија, договорена е изградба на трговски 
дистрибутивен центар во Москва.  

25. Посебно внимание ќе се даде на активностите за 
реализација на Програмата за поттикнување на развојот 
на туризмот. Ќе се интензивираат активностите поврзани 
со искористување на можностите што ги нуди претстојна-
та Олимпијада во Атина. За успешно информирање на 
странските туристи, Министерството за економија ќе из-
даде посебни брошури и пропагандни материјали. 

26. Ќе се интензивираат активностите од ресорните 
министерства за обезбедување учество на нашите гра-
дежни и други фирми во обновата на регионот кои се 
финансираат од Phare и Cards, како и во обновата на 
Ирак, или нивно поврзување со други странски партне-
ри за заеднички настап. 

27. Ќе продолжат активностите за интензивирање 
на прекуграничната соработка и поддршка на иниција-
тивите за изградба и оформување на слободните еко-
номски зони. 



Стр. 66 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 декември 2003 
 

28. Ќе се продолжи со реализацијата на проектот 
Слободна економска зона "Бунарџик" со распишување 
меѓународен тендер за избор на основач на зоната. До-
колу со ова не се успее, "Бунарџик" ќе биде прогласен 
за индустриска зона, при што државата ќе ја изгради 
целокупната патна, електроенергетска, водоводна и те-
лекомуникациона инфраструктура до и во зоната. За 
таа цел ќе се изврши парцелизирање на зоната, при 
што ќе се добијат 400 градежни парцели по 2000 м2 кои 
ќе бидат понудени бесплатно на сите кои се подготве-
ни да инвестираат во мал или среден бизнис. 

29. Во услови на висок степен на либерализација на 
надворешно-трговското работење, за да се ублажи 
проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлежни-
те органи ќе ја зголемат контролата за стандардизација 
на квалитет на увезените стоки (задолжително поседу-
вање на документи за стандарди, атести и сл.). 

30. Во 2004 година Република Македонија редовно 
ќе ги сервисира достасаните обврски кон странските 
кредитори кои се однесуваат на јавниот долг. Вкупни-
от надворешен долг на Република Македонија ќе се 
одржува на ниво од околу 40% од БДП.  

31. Ќе се продолжи со лимитирањето на новите за-
должувања од странство на јавниот сектор, кои се ос-
тваруваат под неконцесионални услови. 

32. Директните инвестиции на резидентите во 
странство и на нерезидентите во Република Македони-
ја, како дел од капиталните трансакции се слободни. 
Нерезидентите и понатаму ќе можат слободно да инве-
стираат во домашни претпријатија, да формираат сопс-
твени претпријатија и да купуваат акции или удели 
преку овластени брокери. Профитот и инвестираниот 
капитал, нерезидентите ќе можат слободно да го транс-
ферираат во странство, доколку претходно бидат нами-
рени сите обврски кон државата. Целосна либерализа-
ција ќе постои и кај кредитните трансакции (кредитно 
задолжување и кредитно одобрување). 

33. Ќе се задржи почитувањето на националниот 
третман на странските инвеститори-нерезиденти, како 
основен круцијален и единствен принцип за конципи-
рање на транспарентна политика и мерки за привлеку-
вање на странски директни вложувања во Република 
Македонија. 

34. Во 2004 година ќе продолжи натамошната де-
лумна либерализација на портфолио-трансакциите, при 
што главно овластените банки ќе можат да тргуваат со 
странски хартии од вредност во странство. 

35. Ќе се продолжи со политиката на издавање и во-
ведување странски хартии од вредност во Република 
Македонија, но со претходно одобрение од Комисијата 
за хартии од вредност. И понатаму исклучок од ова ќе 
биде тргувањето со странските должнички хартии од 
вредност со рок на доспевање над три години, чие из-
давање и воведување ќе биде ограничено и во 2004-та 
година. Нерезидентите преку овластените учесници ќе 
можат слободно да тргуваат со домашни хартии од 
вредност и во текот на следниот период. 

36. Владата на Република Македонија и во 2004 го-
дина ќе продолжи да ги развива односите со меѓуна-
родните финансиски институции, особено со Меѓуна-
родниот монетарен фонд и Светска банка, како најго-
леми партнери во имплементирањето на кредибилитет-
на макроекономска политика и Програмата за стру-
ктурни реформи. 

37. По завршувањето на тековниот Stand by аранж-
ман со Меѓународниот монетарен фонд, Владата на Ре-
публика Македонија ќе ја продолжи соработката со 
Меѓународниот монетарен фонд преку изнаоѓање на 
најсоодветен аранжман, со кој ќе се засили реформска-
та компонента на постојните економски и  финансиски 
политики. 

38. Соработката со Светска банка ќе продолжи  со 
имплементација на  тековните проекти како и сорабо-
тка во рамките на имплементација на проектите од но-

вата тригодишна стратегија за поддршка на земјата 
(Country Assistance Strategy 2004-2006). Проектите кои 
ќе бидат реализирани во рамките на новата тригодиш-
на стратегија се во насока на забрзување на економски-
от раст и намалување на невработеноста (подобрување 
на инвестиционата клима, развој на финансискиот се-
ктор, инфраструктурна изградба, реформа во образов-
ниот систем и социјална заштита и сл.). 

39. Во 2004 година платно-билансна поддршка ќе 
се обезбедува преку:  

- Третата транша од ФЕСАЛ 2 аранжманот (Аранж-
ман за финансиско преструктуирање и преструктуира-
ње на претпријатијата) во износ од 20 милиони САД 
долари; 

- ПСМАЛ 2 - Втор заем за прилагодување и управу-
вање со јавниот сектор - платно-билансна или буџетска 
поддршка во износ од 30 милиони САД долари; 

- Грант (неповратни) средства од Владата на Кралс-
твото Холандија околу 20 милиони САД долари. 

40. Се очекува во 2004 година Европска Унија да и 
додели на Република Македонија макрофинансиска по-
мош во износ од 20 милиони САД долари; 

41. Финансиската поддршка од Светската банка во 
2004 година опфаќа: 

- Проект за преструктирање на ЈП "Македонски же-
лезници" и на ЈП "Македонија пат". За одобрување на 
овој заем ќе се изработи Стратегија на земјата за транс-
портниот сектор (од експерти на Светската банка и до-
машни експерти);  

- Проект за модернизација на образованието - кој ќе 
се имплементира во период од пет години. Овој Проект 
ќе биде поддржан и со грант од Владата на Кралството 
Холандија; 

- Проект за реформа на здравството и социјалната 
заштита - наменет за подигнување на нивото на соци-
јална и здравствена заштита, како и отпочнување со 
активности за развој на одржлив систем на пензиско 
осигурување. 

42. Во 2004 година ќе продолжи реализацијата на 
веќе договорените аранжмани со Светска банка: 

- Проектот за развој на енергетскиот систем, однос-
но рехабилитација на шесте најголеми хидроцентрали 
во државата (Вруток, Равен, Врбен, Шпиље, Глобочица 
и Тиквеш), со што ќе се подобри начинот на управува-
ње со вкупниот енергетски сектор, ќе се рехабилитира 
дистрибутивната мрежа и подобри сигурноста на бра-
ните; 

- Проектот за рехабилитација и преструктуирање на 
наводнувањето, при што приоритетна е рехабилитаци-
јата на системите за наводнување во три региони во Ре-
публика Македонија - Тиквеш, Брегалница и Полог, ка-
ко и иницирање на структурни реформи во подсекто-
рот за наводнување; 

- Проектот за развој на трговијата и транспортот во 
Југоисточна Европа (ЈИЕ), чија цел е институционална 
реформа на Царинската управа, формирање на систем 
за менаџмент со информации, подобрување на главна-
та инфраструктура на граничните премини која ги оп-
фаќа премините Ќафасан, Табановце и Деве Баир, хар-
монизирање на законската рамка, процедура и доку-
ментација во врска со трговијата и транспортот; 

- Проект за развој на транспортниот сектор; 
- Проект за развој на општините, со кој ќе се помог-

не реализацијата на мали инфраструктурни проекти од 
локален карактер, како и создавање на развоен процес 
на локално ниво, базиран на партиципативни пристапи 
и планови подготвени од општините; 

- Проект за деца и младинци, за зголемување на ме-
ѓусебната кохезија на загрозени млади лица од различ-
ни социо-културни средини; 

- Проект за развој на општините и културата - кој е 
фокусиран на користење на културното наследство во 
функција на намалување на сиромаштијата, преку по-
магање на општините богати со културно-историски 
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знаменитости, во обновувањето на стари занаети и ра-
котворби, во развојот на туризмот, конзервација на об-
јекти кои би се посетувале од туристи, маркетинг и 
презентации за археолошки локалитети и сл. 

43. Соработката со Европската Инвестициона банка 
ќе се одвива, пред се, преку следниве проекти: 

- Проект за патишта - Изградба на автопатните дел-
ници: Стоби-Демир Капија Е-75 (делница од Коридо-
рот X) и Скопје-Тетово Е-65 (делница од Коридорот 
VIII); 

- Изградба на автопатните делници: Заобиколница 
околу Скопје, делница Хиподром-Шуто Оризари; 

- Проект за изградба на трафостаници во Република 
Македонија - Изградба и рехабилитација на неколку 
трафостаници и далекуводи од електричната мрежа и 
изградба на "Скопје 5" трафостаницата која е од огром-
но значење за снабдувањето со електрична енергија на 
град Скопје; 

- Проект за финансирање на мали и средни прет-
пријатија, во рамки на заемот за глобално финансира-
ње. 

44. Поддршката на Европската банка за обнова и 
развој ќе се однесува на следните подрачја: 

- Акциона програма за унапредување на општините 
и животната средина (МЕАП), во насока на подобрува-
ње на квалитетот и сигурноста во обезбедувањето на 
вода во пет општини во Македонија (Охрид/Струга, 
Куманово, Штип, Струмица, Велес); 

- Проект за надградба на постоечкиот систем на 
контрола на летање, кој опфаќа набавка на опрема за 
навигација и модернизација на пистата на Охридскиот 
аеродром; 

- Проект за патишта II, кој е наменет за изградба на 
автопатните делници: Заобиколница околу Скопје, дел-
ница Шуто Оризари-Сарај и изградба на дел од патот 
Е-75 (Смоквица-Гевгелија); 

- Проект за изградба на 400кв Далекувод од Штип 
(Република Македонија) до Црвена Могила (Република 
Бугарија). 

45. Во 2004 година ќе продолжи соработката и со 
Банката за развој при Советот на Европа, Меѓународ-
ниот фонд за развој на земјоделството- IFAD,  како и 
билатералната соработка со повеќе земји: 

- Јапонија - започнување со изградбата на браната 
на "Хидросистемот Злетовица" со кредитни средства 
од Јапонската банка за меѓународна соработка; 

- Шпанија - довршување на долгогодишниот проект 
за изградба на браната Лисиче и инсталирање на опре-
ма финансирана со кредити од финансиски институции 
од Шпанија; 

- НР Кина - ЕСМ и понатаму ќе продолжи со имп-
лементација на Проектот за изградба на браната Коз-
јак, финансиран со кредит од Кинеската банка. 

46. Во 2004 година ќе продолжи политиката на одр-
жување на курсот на денарот во однос на еврото на 
стабилно ниво. За таа цел, ќе продолжи примената на 
монетарна стратегија на таргетирање на девизниот 
курс на денарот во однос на еврото. За отстранување 
на евентуални пореметувања и одржување на стабил-
носта на девизниот курс на денарот во однос на еврото, 
Народната банка на Република Македонија ќе ги кори-
сти сите расположиви инструменти. 

47. Согласно применуваниот режим, девизниот 
курс на денарот во однос на останатите светски валути 
ќе се одредува врз основа на движењето на еврото во 
однос на останатите валути на светските берзи. 

48. Политиката на одржување на девизните резерви 
на соодветно и конфорно ниво ќе продолжи и во 2004 
година, при што, во согласност со Проекцијата на 
Платниот биланс, девизните резерви ќе обезбедуваат 
покритие на четиримесечен увоз на стоки и услуги. 

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА  

   - милиони долари 
1. Тековна сметка -311 

          без официјални трансфери -368 

      1.1. Трговски биланс (fob) -757 
               Извоз 1.446 

               Увоз 2.203 

      1.2. Услуги, нето 1 

      1.3. Доход, нето (вклучена и камата, нето) -69 

      1.4. Трансфери, нето 514 

               Официјални 57 

               Приватни 457 

2. Капитална и финансиска сметка 279 

        Капитална сметка (нето) 0 

        Финансиска сметка 279 

        2.2. Заеми и кредити 141 
                 Долгорочни и среднорочни заеми и  
                 кредити 123 

                    Користења 280 

                    Отплати 157 

                 Краткорочни кредити 18 

                    Трговски кредити 0 

                    Останати 18 

        2.3. Директни инвестиции 133 

        2.4. Валути и депозити (нето) 5 

                Комерцијални банки (нето) 5 

                Население, нето 0 

3. Грешки и пропусти  63 

4. Вкупен биланс 31 

5. Финансирање -31 
          Нето девизни средства, промени (зголе-
мување: -) -31 
            Промени во состојба на нето девизни 
средства -31 
            Промени во бруто девизни резерви 
(зголемување: -) -24 

            ММФ (нето) -8 

            Други, нето 1 
 
49. Девизната политика и проекција на платен би-

ланс ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.  
         Бр. 23-5582/1       Претседател на Владата 
22 декември 2003 година     на Република Македонија, 
             Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  
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1827. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002 и 
49/2003), Министерството за финансии, на 05.12.2003 го-
дина, издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 
 
1. Дозволата за вршење на финансиски лизинг се 

издава на Друштво за компјутерски консалтинг и ин-
жинеринг “ЛОГИН СИСТЕМИ“ ДОО, експорт-им-
порт, ул. “Прашка“ бр. 23, кат 2, од Скопје, со број на 
деловниот субјект (БДС) 4267117 и регистрирано во 
трговскиот регистар, со шифра 65.21 - Финансиски 
лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 09-26015/2              Министерство за финансии, 

5 декември 2003 година      м-р Никола Поповски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1828. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Јосифово-Општина 
Валандово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Јосифово, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-8220/1                                Директор, 

24 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

___________ 
1829. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Шупљи Камен-Оп-
штина Куманово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Шупљи Камен, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-8308/1                                Директор, 

25 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

1830. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Чалошево-Општи-
на Велес. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Чалошево, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-8309/1                                Директор, 

25 декември 2003 година         Бисера Јакимовска, с.р. 
       Скопје 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И   О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-
стапка за долг, по тужба на тужителот ЈЗО Геронтоло-
шки завод 13 НОЕМВРИ ул. “4 Јули“ бр. 129 Скопје, 
против тужениот Милан Мијалковиќ, сега со непозната 
адреса на живеење.  

Се повикува тужениот Милан Мијалковиќ, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави во су-
дот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење, 
во спротивно неговите интереси во постапката ќе ги застапу-
ва привремениот старател адвокатот Никола Стојанов од 
Скопје, кој што е одреден од страна на Меѓуопштински цен-
тар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-
639 од 17.11.2003 година, се до неговото јавување.   

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Мал. вр. X. П. 
бр. 69/03.                                                                  (34348) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

По тужба на тужителот Клинче Ерџан од Гостивар, 
ул. „Панче Попоски“ бр. 20/0/5, застапуван преку пол-
номошничката Андоноска Мирјана, против тужената 
Клинче Сафие, сега со непозната адреса во Р. Швајца-
рија, со основа развод на брак, пред овој суд заведен е 
граѓанскиот предмет П. бр. 652/2003 година. 

Бидејќи тужената Клинче со моминско презиме Са-
лии Сафие, сега е со непозната адреса, по претходен 
предлог на полномошничката на тужителот за поставу-
вање на привремен застапник, се повикува тужената да 
се јави пред Основниот суд во Гостивар, да достави 
точна адреса или пак ополномошти нејзин полномош-
ник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во по-
стапката, во рок од 15 дена. Во спротивно, по службена 
должност судот ќе и постави привремен застапник и 
тоа од редовите на адвокатите од Гостивар, адвокатот 
Ибраим Амети од Гостивар, како привремен застапник 
кој ќе ја застапува тужената во постапката се до  право-
силно окончување на истата. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 652/2003. 
            (34502) 

___________ 
 
По повод тужбата на тужителот Вранко Аднан од с. 

Врапчиште, заради долг, против тужениот Салии Кариман 
од с. Врапчиште, заведен е парничен предмет П. бр. 754/03. 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 69 
 

На тужениот Салии Кариман од с. Врапчиште сега 
со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште, 
му се назначува привремениот застапник Небојша Ми-
лошески-адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права 
и должности на законски застапник се додека тужениот 
или негов полномошник не се појави пред судот, од-
носно додека Центарот за социјални работи не го изве-
сти судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 754/03. 
            (34503) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Зизовски Љамков Џемаил од 

Ресен, со последно место на живеење во САД, како и 
секој друг што знае за него или неговиот живот, да се 
јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во “Службен весник 
на РМ“. Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по 
постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП. бр. 53/03. (34369) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица како првостепен гра-

ѓански суд и тоа судијата Ристо Спасов како претседа-
тел на совет, постапувајќи по тужбата на тужителот 
Панде Зингаров од Струмица, против тужената Зинги-
рова Наталие Мариорие Блатскбурн од Австралија, врз 
основа на член 80 од ЗПП, за привремен застапник на 
тужената, со непознато место на живеење по предметот 
на Основниот суд во Струмица под П. бр. 1111/03, за 
развод на брак се назначува Марија Стојкова, стручен 
соработник во Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интереси-
те на тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права 
по законот, се до појавувањето на тужената и нејзин 
полномошник пред овој суд. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 1111/03. 
            (34377) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за ис-
полнување на договор за продажба, по тужба на тужите-
лите Бафтијари Исмаил и други од с. Непроштено, тетов-
ско, против тужениот Трпевски Живко и др. од с. Теарце. 

Се повикува тужениот Трпевски Живко од с. Не-
проштено, сега со непознат адреса, да се јави во Основ-
ниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во тој рок да одреди полномошник. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси до окончува-
њето на постапката по овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 524/2003. 
            (34371) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по-

ради исполнени на договор, по тужба на тужителот Џе-
ладини Назифе од с. Јажинце, Тетово против Дервиши 
Шабан Адем, со непозната адреса во Турција. 

Бидејќи тужениот Дервиши Адем е со непозната 
адреса, за истиот да биде објавен оглас во “Службен 
весник на РМ“, во рок од 15 дена да се јави во судот 
или да одреди свој полномошник, а по протекот на овој 
рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончува-
њето на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1336/2003. 
            (34740) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип во тек е постапка за 

долг, вредност 27.900,00 денари од тужителот Арсов 
Станко од с. Аргулица против тужената Накова Марија 
од Штип, сега со непозната адреса надвор од РМ. 

Се повикува тужената Накова Марија да се јави во 
рок од 15 дена од објавувањето на судскиот оглас во 
„Сл. весник на РМ“. Доколку не се јави во рок од 15 
дена судот ќе и постави времен застапник од стручните 
соработници во Основниот суд во Штип кој ќе ги бра-
ни интересите на истата согласно одредбите на ЗИП. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 457/03.    (34507) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 
 
Барањето за измени и дополнување на Статутот на 

политичката партија ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА СР-
БИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА со седиште во Скопје, на ул. 
„Никола Русински“ бр. 3 А-2/15, се уважува. 

Во регистарот на политички партии се запишуваат 
измените и дополнувањата на статутот на Демократски 
сојуз на Србите во Македонија усвоени на Седницата 
на одржаното редовно Годишно собрание на пријавата 
од 30.11.2002 година во Велес. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34816) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции  при Основниот суд во Неготино под реден број 
19/03, се запишува РЕГИОНАЛЕН центар за помош на 
лица со ментален хендикеп Неготино од Неготино. 

 Здружението се регистрира заради иницирање, по-
магање и севкупна општествена грижа и третман на ли-
цата со ментален хендикеп, давање на поддршка и по-
мош во опфаќањето, собирањето и ангажирањето на 
родителите, старателите и пријателите на лицата со мен-
тален хендикеп во работата во Центарот, учествување во 
активностите за превентивно дејствување за спречување 
на менталниот хендикеп, залагање за доследна примена 
на сите усвоени меѓународни документи кои се однесу-
ваат на остварување на човековите права и должности, 
помош на лица со ментален хендикеп и на нивните се-
мејства и други цели и задачи утврдени со Статутот на 
здружението и програмата за работа. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Неготино  ул. 
“Киро Крстев“ бб, а овластено лице за застапување е Илија 
Тембелески од Битола, ул. “Димче Лахчански“ бр. 68-2/15.  

Од Основниот суд во Неготино.                     (34380) 
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 13/03 

од 11.12.2003 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани Здружението на жени “ДОЈРАНА“ од 
Нов Дојран. 

Име на субјектот: Здружение на жени “ДОЈРАНА“ 
од Нов Дојран. 

Седиште: ул. “Маршал Тито“ бб, Нов Дојран. 
Основни цели и задачи: остварување на правата и 

заштита и унапредување на севкупната положба на же-
ната во општеството согласно со Уставот на РМ и зако-
ните; целосно почитување на личноста на жената, неј-
зиниот интегритет, целосна рамноправност на полови-
те и ослободување од традиционалните стеги на секој 
вид потчинетост; посебна заштита на  жената; отстра-
нување на сите облици на насилство над жената и др. 

Лице за застапување е Аница Делева од Нов До-
јран, ул. “Кочо Рацин“ бр. 1а.   

Од Основниот суд во Гевгелија.                     (34382) 
___________ 

 
Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 

12/03 од 11.12.2003 година, го запиша во регистарот на 
здруженија на граѓани Здружението на инвалидни пен-
зионери Гевгелија. 
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Име на субјектот: Здружение на инвалидни пензио-
нери Гевгелија. 

Седиште: ул. “7 ми Ноември“ бр. 16 во Гевгелија. 
Основни цели и задачи: остварување  економски, 

социјални, културни, стручни, технички, хуманитарни, 
образовни и др., права во согласност со Уставот на РМ. 

Лица за застапување се Вангел Карајанов од Гевге-
лија, ул. “Илинденска“ бр. 1б/18 и Спасена Тошева  од 
Гевгелија, ул. “Ристо Чавдаров“ бр. 1. 

Од Основниот суд во Гевгелија.                     (34384) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1665 се запишува здружението на граѓани 
Центар за разрешување на општествените проблеми 
“ПАБЛИК ТРЕНД“ со седиште во Скопје, на ул. “Рузвел-
това“ бр. 62-2/8. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на забележување, следење и надминување на 
проблемите кои се составен дел на нашето општество, 
надминување на предрасудите и дискриминацијата по-
меѓу граѓаните, поттикнување на тимска работа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 10.12.2003 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.         (34427) 
___________ 

 
Барањето за промена на овластено лице за застапу-

вање на подружницата на странската организација 
Фондација за развој АНАДОЛИЈА Република Турција, 
со седиште во Скопје, ул. “Крсте Мисирков“ бр. 3, се 
уважува. 

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 
99 се запишува промената на овластено лице за заста-
пување на подружницата на странската организација 
Фондација за развој АНАДОЛИЈА Република Турција,  
наместо досегашниот застапник г-дин Белул Мехмед 
Лутфи се запишува г-дин Зихни Ерчоклу - турски др-
жавјанин. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.         (34429) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1666 се запишува здружението на граѓани 
Здружение за едукација на млади “ПОСЕЈДОН“ со седи-
ште во Скопје, ДТЦ Мавровка сутерен број 60. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на спроведување анализи и студии, организи-
рање на семинари и советување за едукација на млади-
те, во полето на спортските активности, информатичка-
та технологија, борба против зависности, реализација 
на проекти од взаемен интерес. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 11.12.2003 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.         (34430) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. број 1668 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на граѓани за изработка на артефакти и произ-
води од културното наследство УМЕТНИЧКИ РАКО-
ТВОРБИ со седиште во Скопје, на ул. “530 “ бр. 35. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зачувување на културното и етничкото бо-
гатство на територијата на Република Македонија, 
истражување и прибирање на богатството, едукација 
од областа на изработка на рачни ракотворби со нацио-
нални обележја. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 16.12.2003 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.         (34431) 

Основниот суд во Крива Паланка со решение СО. 
бр. 1/2003 од 17.11.2003 година ја запиша Подружни-
цата на Кралството Норвешко Општество за развој 
НОРГЕС ВЕЛ во Р. Македонија, со седиште во Кр. Па-
ланака, на ул. “М.Тито“ бб, соба бр. 19 во Управната 
зграда на ТД “Бентопром“ од Кр. Паланка. 

Се одобрува упис на подружницата на Кралството 
Норвешко Општество за НОРГЕС ВЕЛ во Р. Македо-
нија во Кр. Паланка. 

Во регистарот на странски организации во Основ-
ниот суд во Кр. Паланка се запишува подружницата на 
странска организација под име: Подружница на Кралс-
тво Норвешко Општество за развој НОРГЕС ВЕЛ во Р. 
Македонија со седиште во Кр. Паланка под СО бр. 
1/03. 

Цели на подружницата се реализација на проекти 
во секторот на земјоделие финансирани од Кралството 
Норвешка. 

Здружението за развој НОРГЕС ВЕЛ на кралството 
Норвешка е регистрирано во Регистарот центар на 
Бронноусунд на 20.02.1995 година под организационен 
број 965208739 под името ДЕТ КГЛ СЕЛСКАП ФОР 
НОРГЕС ВЕЛ со седиште во СКЈЕТТЕН ул. “Хеллеурд 
Гард“ општина Скедсимо Норвешка. 

Овластен претставник на Здружението за развој на 
Кралството Норвешка во Р. Македонија е г-дин Ас-
бројн Гернес од Норвешка. 

Седиштето на подружницата е во Кр. Паланка, ул. 
“М.Тито“ бб, во Р. Македонија.                            (34737) 

___________ 
 
Барањето за измена и дополнување на Статутот и 

лице овластено за застапување на здружението на гра-
ѓани КОМАЈА – Друштво за развој на уметноста на 
живеењето, со седиште во Скопје, ул. „Мирослав Крле-
жа“ бр. 51/2, се уважува. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 874 се запишува измена и дополнува-
ње на Статутот на здружението на граѓани КОМАЈА – 
Друштво за развој на уметноста на живеењето, усвоени 
на седницата на Годишното собрание одржано на ден 
07.11.2003 година како и промена на лице овластено за 
застапување на начин што наместо досегашниот пре-
тседател Биљана Саздановска се запишува Росано Чо-
лаков од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34817) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1559 се запишува здружението на 
граѓани Центар за немилитаристички стратешки истра-
жувања – ЦЕНЕСИ, со седиште во Скопје, ул. „Наум 
Евро“ бр. 14. 

Работата и активностите на здружението ќе се однесу-
ваат на обука и усовршување на кадри во неосферата, еко-
логијата, политософијата, историјата, социологијата, ре-
лигијата, културата и новиот хуманизам во духот на дес-
ноцентристичките еколошко, економски, социјални и кул-
турно-духовни мултиетнички и мултиконфесионални 
стандарди, како и други облици на дејствување со кои се 
помага развојот на македонскиот народ и на другите заед-
ници во Р. Македонија и пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 11.07.2003 година. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34818) 
___________ 

 
Барањето за промена на лице овластено за застапу-

вање на здружението на граѓани Здружение на ранети-
те и членовите на фамилиите на загинатите припадни-
ци на вооружените сили на Македонија – ХЕРОИ НА 
МАКЕДОНИЈА – жртви на албанскиот тероризам, со 
седиште во Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 
155/24, се уважува. 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. број 1126 се запишува промена на лице 
овластено за застапување на здружението на граѓани 
Здружение на ранетите и членовите на фамилиите на 
загинатите припадници на вооружените сили на Маке-
донија – херои на Македонија – жртви на албанскиот 
тероризам, на начин што наместо досегашниот претсе-
дател г-дин Миливој Костевски, се запишува г-дин 
Спасоја Илиевска. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34820) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. број 1670 се запишува здружението на 
граѓани Здружение ЖИВИТЕ ЈАЗИЦИ „ПРОЗОРЕЦ 
КОН СВЕТОТ“, со седиште во Скопје, ул. „Мито Ха-
џивасилев“ бр. 26, Центар за компјутерското образова-
ние „КЛИК“: 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на усовршување на странскиот јазик од страна 
на членовите на Клубот, на подмладокот за секој јазик 
одделно преку средби и интервјуа со истакнати светски 
уметници, научници, писатели и поети, соработка со 
УНЕСКО и со клубовите со други земји. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.12.2003 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.        (34821) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И   П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 811/03 од 02.12.2003 го-
дина, се поведува претходна постапка за утврдување на 
причините за отворање на стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, услуги и трговија 
на големо и мало ЈУМКО-АЛУМИНИУМ експорт-им-
порт ЦО Скопје, со седиште на ул. “Коста Абрашевиќ“ 
бр. 76, со жиро сметка бр. 40100-601-346163 кај РМ, 
Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците 
во платниот промет-Скопје. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 15.01.2004 
година во 11,30 часот, во соба бр. 70, во зградата на 
Апелациониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува Ми-

ра Груевска Димовска од Скопје, со адреса на ул. “Ви-
дое Смилевски Бато“ бр. 87-1/5. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите обвр-
ски и должниковите солидарни содолжници гаранти без 
одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (34344) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение III. Ст. бр. 594/03 од 18.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник 

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНЕКС-
ПРОМЕТ Благоја ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
“Љуба Петровиќ“ бр. 7, со жиро сметка бр. 
270000000102125, Извозна и кредитна банка АД Скоп-
је и регистарска влошка бр. 02018750?-8-03-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34296) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 56/03 од 17.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ 
Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
“520“ бр. 15, со жиро сметка бр. 40110-601-236348 и 
регистарска влошка бр. 020283356?-8-01-000 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.        (34345) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 316/03 

од 12.11.2003 година, над стечајниот должник Произ-
водно, трговско, угостителско и услужно друштво Су-
зана Прчковска “ЦЕРЕС“ увоз-извоз Демир Хисар ДО-
ОЕЛ, со седиште на ул. “29 Ноември“ бр. 1, запишано 
во регистарска влошка бр. 01011679 на Основниот суд 
во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000000232-10, при 
Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (34366) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 84/03 од 

16.10.2003 година, над стечајниот должник Претпријатие 
за производство, трговија на големо и мало и услуги 
“КОН-ИГ“ увоз-извоз ПО с. Јанковец, Ресен, со седиште 
во с. Јанковец - Ресен, запишано во регистарска влошка 
бр. 1-17732 на Окружниот  стопански суд во Битола, со 
жиро сметка бр. 40310-601-73153, при Агенцијата за рабо-
та со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет Скопје, ПЕ Ресен, со дејност шифра 013099, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (34368) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 342/03 

од 05.12.2003 година, над стечајниот должник Приват-
но претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало увоз-извоз, туризам и угостителство  “СОКИ“ Ре-
сен со ПО, со седиште на ул. “Коле Неделковски“ бр. 
45 Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 1-3064, 
на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сме-
тка бр. 40310-601-14835, при Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје ПЕ Ресен, со дејност шифра 070129, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.  

Од Основниот суд во Битола.                          (34370) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 189/2003, 

отвори стечајна постапка над должникот Друштво за про-
мет и услуги на Киро Јосифоски и др. “ЕСТАКАДО“ увоз-
извоз ДОО од Прилеп, со седиште на ул. “Љупчо Марулец“ 
бр. 10, запишан во регистарска влошка бр. 01004010?-3-01-
000, со решение Трег. бр. 3185/98 од 14.12.1998 година, на 
Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на 
мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 
со жиро сметка бр. 300020000063473, во Комерцијална бан-
ка - АД Скопје, Филијала Прилеп. 
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Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп.                         (34372) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 13/2003 од 10.12.2003 година, отвори 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, угостителство и трговија  “МАРЕНА“ Димов 
Душко ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. “Илин-
денска“ бр. 115-4/12, со жиро-сметка број 270-
0000006193-29 во Извозна и кредитна банка АД Скоп-
је, Филијала Неготино и број 200000031029904 во Сто-
панска банка АД Скопје, Филијала Кавадарци, реги-
стрирано со решение Трег. бр. 12524/99 од 26.10.1999 
година, со регистарска влошка бр. 02020220?-8-03-000, 
во Основниот суд Скопје I- Скопје, со претежна деј-
ност - производство на леб и печива во свежа состојба, 
која поради немање на имот на должникот не се спро-
ведува и се заклучува.  

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (34374) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 759/03  од 28.11.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и шпедиција БОБИ-ШПЕД 
ДОО увоз-извоз - Скопје,  со седиште на  ул. “Благој Дес-
потовски-Шовељ“ бр. 1, со жиро сметка број 40100-601-
315679 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на 
учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 12.01.2004 го-
дина во 09,45 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ста-

мен Стојановски од Скопје, со адреса на ул. “Боро Кра-
левски“ бр. 8/30. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите об-
врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34418) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 701/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на причи-
ните за отворање на стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија ДАК ТРАДЕ увоз-извоз ДОО-
Скопје,  со седиште на  ул. “Никола Вапцаров“ бр. 11/2-3, 
со жиро сметка број 40100-601-236610 кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на учесниците во платниот 
промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 09,45 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Ста-

мен Стојановски од Скопје, со адреса на ул. “Боро Кра-
левски“ бр. 8/30. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите об-
врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34417) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 709/03  од 02.12.2003 година, 
се поведува претходна постапка за утврдување на при-
чините за отворање на стечајна постапка над должни-
кот Производно трговско, угостителско претпријатие 
ИРЕНА експорт-импорт - Скопје, со седиште на  ул. 
“Народен фронт-5“ бр. Б-2-1/22, со жиро сметка број 
40100-601-40867 кај Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, РМ. 

За стечаен судија се определува Дејан Костовски су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по предло-
гот за отворање на стечајна постапка на ден 15.01.2004 го-
дина во 09,00 часот, во соба број 70 во зградата на Апела-
циониот суд во Скопје. 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Мира 

Груевска - Димовска од Скопје, со адреса на ул. “Видое 
Смилевски Бато“ бр. 87-1/5. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до донесу-
вање на одлука за отворање на стечајна постапка и да 
испита дали од имотот на должникот можат да се нами-
рат трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите об-
врски и должниковите солидарни содолжници и гаранти 
без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-
никот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави на огласната табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (34343) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 765/03 од 22.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ТЕРМОСТАН ДООЕЛ 
увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. “Гоце Делчев“ 
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бр. 13 Трубарево, со жиро сметка број 300000000926192 
и регистарска влошка број 02021897?-8-03-000, при ре-
гистарoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34425)  
____________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 1021/03 од 15.12.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ИНТЕР МЕТЈУ Методи-
ја ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на бул. “Илин-
ден“ бр. 3/7, со жиро сметка број 300000000786609, кај 
Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка 
број 02023100?-8-03-000.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

“Службен весник на РМ“. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (34439)  

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 756/03 од 22.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво за 
шпедиција, промет и услуги БАЛВЕЛОС Славица ДООЕЛ  
Скопје, со седиште на бул. “АСНОМ“ бр. 72/1-30, со жиро 
сметка број 300000001072371 и регистарска влошка број 
02031286?-8-09-000, при регистарoт на Основниот суд Скопје I 
- Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34483)  
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 753/03 од 22.12.2003 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за внатрешен и надворешен промет САБИ 
Хивзо ДОО - Скопје, со седиште на ул. “Фуштанска“ 
бр. 86-ц Скопје, со жиро сметка број 300000000281627 
и регистарска влошка број 02012903?-3-09-000, при ре-
гистарoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34484)  
____________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение III. Ст. бр. 737/03 од 18.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЕВРОГАЛАКСИЈА Ананија 
ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. “Јужноморав-
ски бригади“ бр. 84-б Скопје, со жиро сметка број 
300000000850338, при Комерцијална банка АД Скопје 
и регистарска влошка број 02013330?-8-03-000, при ре-
гистарoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34485)  

____________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение II. Ст. бр. 679/03 од 18.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Томашевски БЛАГО-
ЈА ТОНИ “ ТОНИ ТАКСИ“ Скопје, со седиште на ул. 
“Емил Зола“ бр. 3/3-10 Скопје, со жиро сметка број 

40100-601-398697, при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје 
и регистарска влошка број 1-68847-0-0-0, при реги-
старoт на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задржува 

извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34486)  

____________ 
 
Со решение Ст. бр. 306/03 од 19.12.2003 година на 

Основниот суд во Битола, се поведува претходна по-
стапка на постапката за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка над должникот “ФРИН-
КО АД ХОЛДИНГ СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТ“ Битола, бул. “1-ви Мај“ бр. 70, со жиро сметка 
бр. 40300-601-20080 во Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки на учесниците во платниот промет Скопје. 

За стечаен судија се определува Злата Маџароска, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 
година во 12,00 часот, судница бр. 31 на овој суд. 

Против ова решение за поведување на претходна 
постапка посебна жалба не е дозволена. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува м-р 

Костадин Христов од Битола, ул. “Илинденска“ бр. 99, 
бр. на телефон 221-423, мобилен 070 718-582. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката, да ја утврди имот-
ната состојба и материјално финансиското работење, 
правата  и обврските на должникот за што да состави 
писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето 
на ова решение да го достави до судот. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содружници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот “ФРИНКО АД ХОЛДИНГ 
СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ“ Битола, бул. 
“1-ви Мај“ бр. 70, законскиот застапник и одговорните 
лица кај истиот да му овозможат на привремениот сте-
чаен управник да влезе во неговите деловни простории 
за да може да ги преземе потребните дејствија како и 
да му допушти увид во трговските книги и неговата де-
ловна документација. 

Се наложува на должникот “ФРИНКО АД ХОЛ-
ДИНГ СЕРВИС И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ“ Бито-
ла, бул. “1-ви Мај“ бр. 70, по приемот на ова решение 
до донесувањето на правосилно решение по предлогот 
за отворање на стечајна постапка да не врши уплата и 
да не дава налог за исплата било од готовинските 
средства од касата на должникот, било од жиро сметка-
та на должникот, како и да не врши никакви отуѓувања 
и оптеретувања на подвижниот и недвижниот имот на 
должникот, а на нотарите се налага да не вршат заверка 
на такви договори. 

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на РМ, глав-
на дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова ре-
шение до донесувањето на правосилно решение по 
предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги 
извршува налозите на должникот кои се наоѓаат на 
наплата кај Агенцијата. 
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Се наложува на извршното одделение при овој суд 
по приемот на ова решение, па до донесувањето на 
правосилно решение по предлогот за отворање на сте-
чајна постапка, да застане со извршувањето по прило-
зите на доверителите против должникот, кои се одне-
суваат на наплата на имотот на должникот, било под-
вижни или недвижни или ставање на забрана на распо-
лагање на паричните средства од благајната или сме-
тките на должникот. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Решението да се достави до одделението за регистра-
ции на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар до катастарот на Битола, на предлагачот на должни-
кот и на привремениот стечаен управник, на Јавното об-
винителство, Јавното правобранителство, извршното од-
деление на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола.         (34488) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 300/03 од 19.12.2003 година на 

Основниот суд во Битола, се поведува претходна по-
стапка на постапката за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка над должникот “АД 
ХОЛДИНГ ФРИНКО ДОО УСЛУГИ“ Битола, со седи-
ште на ул. “Индустриски дел“ бб во Битола, со жиро 
сметка бр. 40300-601-12888 во Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет 
Скопје. 

За стечаен судија се определува Злата Маџароска, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 
година во 14,00 часот, судница бр. 31 на овој суд. 

Против ова решение за поведување на претходна 
постапка посебна жалба не е дозволена. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува До-

бре Тренчевски од Битола, ул. “Караорман“ бр. 104-а, 
бр. на телефон 070 207-885. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката, да ја утврди имот-
ната состојба и материјално финансиското работење, 
правата  и обврските на должникот за што да состави 
писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето 
на ова решение да го достави до судот. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содружници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот “АД ХОЛДИНГ ФРИНКО 
ДОО УСЛУГИ“ Битола, законскиот застапник и одго-
ворните лица кај истиот да му овозможат на привреме-
ниот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги преземе потребните дејс-
твија како и да му допушти увид во трговските книги и 
неговата деловна документација. 

Се наложува на должникот “АД ХОЛДИНГ ФРИН-
КО ДОО УСЛУГИ “ Битола, по приемот на ова реше-
ние до донесувањето на правосилно решение по пред-
логот за отворање на стечајна постапка да не врши уп-
лата и да не дава налог за исплата било од готовински-
те средства од касата на должникот, било од жиро сме-
тката на должникот, како и да не врши никакви отуѓу-
вања и оптеретувања на подвижниот и недвижниот 
имот на должникот, а на нотарите се налага да не вр-
шат заверка на такви договори. 

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на РМ, глав-
на дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова ре-
шение до донесувањето на правосилно решение по 
предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги 
извршува налозите на должникот кои се наоѓаат на 
наплата кај Агенцијата. 

Се наложува на извршното одделение при овој суд по 
приемот на ова решение, па до донесувањето на право-
силно решение по предлогот за отворање на стечајна по-
стапка, да застане со извршувањето по прилозите на дове-
рителите против должникот, кои се однесуваат на наплата 
на имотот на должникот, било подвижни или недвижни 
или ставање на забрана на располагање на паричните 
средства од благајната или сметките на должникот. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Решението да се достави до одделението за регистра-
ции на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар до катастарот на Битола, на предлагачот на должни-
кот и на привремениот стечаен управник, на Јавното об-
винителство, Јавното правобранителство, извршното од-
деление на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола.         (34489) 
___________ 

 
Со решение Ст. бр. 307/03 од 11.12.2003 година на 

Основниот суд во Битола, се поведува претходна по-
стапка на постапката за утврдување на причините за 
отворање на стечајна постапка над должникот “АД 
ХОЛДИНГ ФРИНКО“ долгорочен развој и маркетинг 
Битола, со седиште на ул. “Индустриски дел“ бб во Би-
тола, со жиро сметка бр. 40300-601-12916 во Агенција-
та за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје. 

За стечаен судија се определува Петре Србиновски, 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на 27.01.2004 
година во 13,00 часот, судница бр. 31 на овој суд. 

Против ова решение за поведување на претходна 
постапка посебна жалба не е дозволена. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува До-

бре Тренчевски од Битола, ул. “Караорман“ бр. 104-а, 
бр. на телефон 070 207-885. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот се до доне-
сувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката, да ја утврди имот-
ната состојба и материјално финансиското работење, 
правата  и обврските на должникот за што да состави 
писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето 
на ова решение да го достави до судот. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содружници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот “АД ХОЛДИНГ ФРИН-
КО“ долгорочен развој и маркетинг Битола, законскиот 
застапник и одговорните лица кај истиот да му овозмо-
жат на привремениот стечаен управник да влезе во не-
говите деловни простории за да може да ги преземе по-
требните дејствија како и да му допушти увид во тр-
говските книги и неговата деловна документација. 

Се наложува на должникот “АД ХОЛДИНГ ФРИН-
КО“ долгорочен развој и маркетинг Битола, по прие-
мот на ова решение до донесувањето на правосилно ре-
шение по предлогот за отворање на стечајна постапка 
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да не врши уплата и да не дава налог за исплата било 
од готовинските средства од касата на должникот, било 
од жиро сметката на должникот, како и да не врши ни-
какви отуѓувања и оптеретувања на подвижниот и нед-
вижниот имот на должникот, а на нотарите се налага да 
не вршат заверка на такви договори. 

Се наложува на Агенцијата за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет на РМ, глав-
на дирекција Скопје, ПЕ Битола, по приемот на ова ре-
шение до донесувањето на правосилно решение по 
предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги 
извршува налозите на должникот кои се наоѓаат на 
наплата кај Агенцијата. 

Се наложува на извршното одделение при овој суд по 
приемот на ова решение, па до донесувањето на право-
силно решение по предлогот за отворање на стечајна по-
стапка, да застане со извршувањето по прилозите на дове-
рителите против должникот, кои се однесуваат на наплата 
на имотот на должникот, било подвижни или недвижни 
или ставање на забрана на располагање на паричните 
средства од благајната или сметките на должникот. 

Решението да се објави на огласна табла на судот и 
во “Службен весник на РМ“. 

Решението да се достави до одделението за регистра-
ции на овој суд поради запишување во трговскиот реги-
стар до катастарот на Битола, на предлагачот на должни-
кот и на привремениот стечаен управник, на Јавното об-
винителство, Јавното правобранителство, извршното од-
деление на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар. 

Од Основниот суд во Битола.         (34490) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 123/2003 од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Бутик РИНА ТП Салихи 
Зенун Урим, ул. “109“ бб, Тетово, со ж-сметка бр. 
200000032122221, што се води при Стопанска банка 
АД Скопје, запишан при Окружниот стопански суд 
Скопје, со регистарска влошка бр. 01019356-6-01-000 и 
Трег бр. 12030 од 29.09.1999 година. 

Стечајната постапка над должникот не се спроведу-
ва и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (34493) 
___________ 

 
Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 26/03 

од 08.12.2003 година, отвора стечајна постапка над 
должникот ТП “АРЕНА“ Интернет Кафе Ефремов Јор-
дан Александар од Велес, ул. “Благој Ѓорев“ бр. 61, Ве-
лес, со жиро сметка бр. 00000034318495, што се води 
при Стопанска банка АД Скопје Филијала Велес. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Решението да се достави до Одделот за регистраци-
ја при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запи-
шување во трговскиот регистар како и до Државниот 
завод за геодетски работи, одделение за премер и ката-
стар Велес, заради запишување во јавните книги. 

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во 
“Службен весник на РМ“. 

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението.  

Од Основниот суд во Велес.                            (34492) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 144/03 од 05.12.2003 година, отворена е стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 

трговија, угостителство, сообраќај и градежништво и 
услуги ЏИХАН ГМБХ ДОО експорт-импорт с. Богови-
ње - Боговиње, со неотворена жиро сметка, регистрира-
но при Основниот суд Скопје I - Скопје, со регистарска 
влошка бр. 02049457-3-03-000 и Трег. бр. 5514/2002 од 
16.01.2003 година.  

Стечајната постапка кон должникот не се спроведу-
ва и се заклучува, поради немање на имот согласно чл. 
64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (34501) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 134/2003 година од 24.11.2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги БИ-
НИ Исхак ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „М. Рај-
чевиќ“ бр. 30 со жиро сметка 41500-601-78011, што се 
води при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
Тетово – Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I 
– Скопје, со регистарска влошка бр. 02019994-8-03-000 
и Трег. бр. 13275/99 од 22.10.1999 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (34494) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 136/2003 година од 24.11.2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Т.П. „БУРИМ“ 
Трговец-поединец Али Шабан Имерзеди с. Камењане – 
Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-73928, што се во-
ди при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тето-
во – Тетово, запишан при Окружниот стопански суд 
Скопје, со регистарска влошка бр. 1-68299-0-0-0 и 
Срег. бр. 3921/96 од 30.10.1996 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (34495) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 135/2003 година од 24.11.2003 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско услужно 
претпријатие на големо и мало „МБ-КОМЕРЦ“ увоз-
извоз ЦО с. Камењане, со жиро сметка 41500-601-
35678, што се води при Агенцијата за работа со блоки-
рани сметки Тетово – Тетово, запишан при Окружниот 
стопански суд Скопје, со регистарска влошка бр. 1-
41963-0-0-0 и Срег. бр. 13605/93 од 16.09.1993 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I – Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.         (34496) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 138/2003 година, од 24.11.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и трговија “КОДРАН“ ДОО увоз-
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извоз Тетово, ул. “170“ бр. 36, со жиро-сметка бр. 
41500-601-21207, што се води при Агенцијата за работа 
со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при 
Окружниот стопански суд Скопје, со рег. влошка бр. 1-
25327-0-0-0 и Срег. бр. 12954/92 од 19.10.1992 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при  Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (34497) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 139/2003 година, од 24.11.2003 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Бифе КОРОНА 
Т.П. Џеладини Џеладин Сафет од  Тетово, ул. “Јане 
Сандански“ бр. 70А, со жиро-сметка бр. 41500-601-
70349, што се води при Агенцијата за работа со блокира-
ни сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот сто-
пански суд Скопје,   со рег. влошка бр. 020002366-6-09-
000 и Трег. бр. 1201/98 од 14.05.1998 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при  Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (34498) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. 

бр. 137/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Трговија на мало ФИНЕСА-
Т.П.Тетово Ибраими Абдулнеџат Бесими    ул. “117“ бр. 13, 
Тетово со жиро-сметка бр. 41500-601-74054 што се води 
при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово-Те-
тово, запишан при Окружниот стопански суд Скопје,   со 
рег. влошка бр. 02014628-6-01-000 и Трег. бр. 4122/99 од 
19.05.1999 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при  Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (34499) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 140/2003 година, од 24.11.2003 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за транспорт, трговија и услуги ЛИРО ТРАНС Шинаси 
ДООЕЛ Тетово, с. Г. Речица, со жиро-сметка бр. 41500-
601-77932, што се води при Агенцијата за работа со бло-
кирани сметки, регистриран при  Основниот суд Скопје 
I- Скопје, со рег. влошка бр. 02021210-8-09-000 и Трег. 
бр. 11062/99 од 17.11.1999 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при  Основни-
от суд Скопје I- Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.                          (34500) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 1045/03 од 19.12.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за  
трговија на големо и мало и услуги МАРВЕЛ МАС Дарко 
ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. “Славејко Ар-
сов“ бр. 15, со жиро сметка број 270000000, при Извозна и 
кредитна банка АД - Скопје и регистарска влошка број   
3-02000670-0-0.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистарот кој го води овој суд. 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

“Службен весник на РМ“. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (34660)  

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд IV. Ст. бр. 126/02 од 17.12.2003 година, 
предлогот за отворање на стечајна постапка поднесена од 
предлагачот ДТ Краш Комерц ДООЕЛ Скопје над долж-
никот Трговско друштво за производство, трговија и ус-
луги КОРПОРАЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и парт-
нер ДОО Скопје, се усвојува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги КОРПОРА-
ЦИЈА КОНЗУМ Орхан Бербери и партнер ДОО Скопје со 
седиште на ул. “Индустриска Зона“ бб, со жиро сметка 
број 40100-601-63342 и регистарска влошка број 
02015152?-3-03-000, од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен судија се определува судијата Верица Вел-
кова судија при овој суд и член на стечајниот совет. 

За стечаен управник  се определува Живко Калков од 
Скопје со седиште на бул. “Кочо Рацин“ бр. 42, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права 
на подвижни предмети и права на должникот, како и дове-
рителите кои имаат различни права на недвижности на 
должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побару-
вања пред стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите обврски 
да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 
04.02.2004 година, во 11,30 часот во судница 23, спрат 3, 
нов дел. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот, огласна 
табла кај должникот и “Службен весник на РМ“. 

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува 
извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34768)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение IV. Ст. бр. 130/02 од 17.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие  за прера-
ботка на каучук и трговија ФАДИП ФЛЕКС ДОО - Скопје, 
со седиште на ул. “Антон Попов“ бб, со жиро сметка број 
40110-601-120880 и регистарска влошка број 1-18700-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34670)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд IV. Ст. бр. 780/03 од 24.12.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие  
за производство, промет и услуги ДУЛЕ ПО - Скопје, со се-
диште на ул. “Пушкинова“ бр. 4/3-30, со жиро сметка број 
40100-601-253449 и регистарска влошка број 1-45637-0-0-0, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I -Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се брише 

од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34695)  

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение IV. Ст. бр. 750/03 од 22.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Гоце Пандил Стефковски 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 77 
 
МА-ПА-ТАКСИСТ Скопје, со седиште на ул. “Божидар 
Рајковиќ“ бр. 1, со регистарска влошка број 6-02000134-
000-06, при регистарот на Основниот суд Скопје I -Скопје.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.                     (34707)  
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I. Ст. бр. 1041/03 од 17.12.2003 година, 
се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и транспорт АНГЕЛО ТРАНС 
Трајче и другите ДОО експорт-импорт - Скопје, со седи-
ште на ул. “Мито Хаџи Василев“ бр. 22-М, со жиро сме-
тка број 200-0000186267-08, кај Стопанска банка АД 
Скопје и регистарска влошка број 02027934?-3-01-000.  

Истата не се спроведува и се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се бри-

ше од трговскиот регистар кој го води овој суд . 
Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 

“Службен весник на РМ“. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                      (34742)  

___________ 
 
Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 95/03 

од 11.12.2003 година, отвори стечајна постапка над 
должникот “ТП “МУКРЕМ“ Екрем Саитоски од с. 
Пласница и истата не се спроведува поради немање 
средства за стечајна маса и се заклучува стечајната по-
стапка над наведениот должник согласно член 64 став 
1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево.         (34705) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 367/03 

од 18.12.2003 година, над Трговско друштво за тргови-
ја на големо и мало и услуги Трајковска Васка КВИТО-
ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. “11-ти Март“ 
бр. 8/12, запишано во регистарската влошка на Основ-
ниот суд во Битола бр. 01006308?-8-01-000, со жиро 
сметка бр. 500-0000001184-64 при Стопанска банка АД 
Битола, со дејност шифра 52.12, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот во Битола.         (34708) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 351/03 

од 22.12.2003 година, над Друштво за угостителство 
Сузана Котевска ВИСАЖ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, 
со седиште на ул. “11-ти Октомври“ бр. 3, запишано во 
регистарската влошка на Основниот суд во Битола бр. 
01006035?-8-09-000, со жиро сметка бр. 500-
0000002329-24 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност шифра 55.30/2, отвори стечајна постапка, не ја  
спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот во Битола.         (34709) 
__________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 303/03 од 12.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над Претпријатие за производство и прерабо-
тка на месо БИФТЕК Куманово, ул. “Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 
58, со жиро сметка бр. 40900-601-44198 при Агенцијата за 
работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска 
влошка 1-52172-0-0-0 и Срег. бр. 7804/94 од 16.08.1994 
година на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-
чена стечајната постапка над претпријатието. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во “Службен вес-
ник на РМ“ и на огласната табла во судот. 

Од Основниот во Куманово.         (34711) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 328/03 од 19.12.2003 година, е отворена сте-
чајна постапка над Друштво за производство, трговија 
и услуги БОС КОМЕРЦ Аки ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Липково, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-000-
00-30234 при Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на РМ и број на регистарска влошка 020011787?-8-
03-000 и Трег. бр. 13263/98 од 15.03.1999 година на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклу-
чена стечајната постапка над претпријатието. 

По правосилноста на решението должникот да се брише 
од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во “Службен вес-
ник на РМ“ и на огласната табла во судот. 

Од Основниот во Куманово.         (34712) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 359/03 

од 18.12.2003 година, над Занаетчиска задруга “2 МБ“ 
увоз-извоз Битола ПО, ул. “Петар Петровиќ Његош“ 
бр. 146, запишана во регистарска влошка на Основниот 
суд во Битола, бр. 2-462, со жиро сметка бр. 40300-601-
83786 при Агенцијата за работа со блокирани сметки 
на учесниците во платниот промет Скопје, ПЕ Битола, 
со дејност шифра 070123, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот во Битола.         (34713) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 347/03 

од 18.12.2003 година, над Друштво за трговија на голе-
мо и мало СИЈО Фанче ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. 
“Партизански“ бб, запишано во регистарската влошка 
на Основниот суд во Битола бр. 01004493?-8-01-000, со 
жиро сметка бр. 500-0000002562-04 при Стопанска 
банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот во Битола.         (34714) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 357/03 

од 18.12.2003 година, над Задруга за превоз, промет и 
услуги “СВЕТА КОМЕРЦ“ увоз-извоз Демир Хисар, с. 
Света, запишана во регистарската влошка на Основни-
от суд во Битола бр. 2-575, со жиро сметка бр. 500-
0000002511-60 при Стопанска банка АД Битола, со деј-
ност шифра 070114, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведува и ја заклучува. 

Од Основниот во Битола.         (34715) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 94/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечајна 
постапка над должникот Производно услужно, тргов-
ско претпријатие на големо и мало БО-ЕЛ-ПРОМ екс-
порт-импорт ПО Штип, ул. “Лески“ бр. 82, со жиро 
сметка бр. 41400-601-12552, кај Агенцијата за работа 
со блокирани сметки на учесниците во платниот про-
мет, Одделение во Штип.  

Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката.  

По правосилноста на ова решение должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (34716) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 170/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за транспорт, ус-
луги производство и трговија АСПА ДООЕЛ Кочани 
ул. “Вита Поп Јорданова“ бр. 13 Кочани, со жиро сме-
тка бр. 40400-601-22187, кај Агенцијата за работа со 
блокирани сметки на учесниците во платниот промет - 
Скопје , Одделение во Кочани.  
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Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката.  

По правосилноста на ова решение должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (34717) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Ст. бр. 171/03 од 23.12.2003 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот Друштво за транспорт, тр-
говија и услуги ГОРАН 93 ДООЕЛ Виница ул. “Стра-
шо Пинџур“ бр. 3/7 Виница, со жиро сметка бр. 
300050000016572, кај Комерцијална банка АД Скопје. 

 Отворената стечајна постапка над должникот се 
заклучува, затоа што друштвото не располага со имот 
доволен да ги покрие трошоците по постапката.  

По правосилноста на ова решение должникот да се бри-
ше од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                            (34718) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 78/03 од 10.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ИЛКОМ-ВВ Весна ДООЕЛ 
Кавадарци, со седиште на ул. “Ѓоре Брушански“ бр. 4, 
со жиро сметка бр. 41620-601-27562, кај Агенцијата за 
работа со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистри-
рано со решение Трег. бр. 3198/99 од 10.02.2000 годи-
на, со регистарска влошка број 02023674?-8-03-000, во 
Основниот суд Скопје I - Скопје, која поради немање 
имот на должникот, не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (34719) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение 

Ст. бр. 106/03 од 16.12.2003 година, се отвора стечајна по-
стапка над должникот Трговско друштво за транспорт, про-
изводство, трговија и услуги БИЛ АНИ - 95 Х Ратка ДОО-
ЕЛ  увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. “Крсте Ми-
сирков“ бр. 3, со жиро сметка бр. 200000023200743, во Сто-
панска банка АД Скопје Филијала Кавадарци, регистрира-
но со решение Трег. бр. 2653/99 од 06.10.1999 година, со 
регистарска влошка број 02019436?-8-03-000, во Основни-
от суд Скопје I - Скопје, која поради немање имот на долж-
никот, не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (34720) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-

шение Ст. бр. 43/03 од 22.12.2003 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно, услуж-
но, трговско претпријатие БИЛА увоз-извоз ЦО  Кава-
дарци, со седиште на ул. “7-ми Септември“ бр. 37/9, со 
жиро сметка бр. 41620-601-38370, во Агенција за рабо-
та со блокирани сметки ПЕ Кавадарци,  регистрирано 
со решение Срег. бр. 19214/93 од 27.12.1993 година, на 
Окружниот Стопански суд Скопје, со регистарска вло-
шка број 1-45763-0-0-0, која поради немање имот на 
должникот, не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.                    (34721) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 39/03 од 11.12.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за 

производство, трговија и услуги „РУБИНИЈА“ Ристо 
ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седиште на ул. 
„Западен булевар“ бб, Спортска сала „Јасмин“, со жи-
ро-сметка број 41620-601-60410 во Агенција за работа 
со блокирани сметки ПЕ Кавадарци, регистриран со ре-
шение Трег. бр. 2180/97 од 21.11.1997 година со реги-
старска влошка број 8-02000931-000-01 во Основниот 
суд Скопје I – Скопје, која поради немање имот на 
должникот, не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (34722) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 120/03 од 22.12.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и услуги „ЛИНК ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ 
Драгица ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, со седи-
ште на ул. „Цветан Димов“ бр. 9-а-2/12, со жиро-сме-
тка број 200000020535474 во Стопанска банка АД 
Скопје – Филијала Кавадарци, регистриран со решение 
Трег. бр. 3734/99 од 23.07.1999 година со регистарска 
влошка број 02017441?-8-03-000 во Основниот суд 
Скопје I – Скопје, со основна дејност, трговија на мало 
со метална стока, градежен материјал, бои и стакло и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (34723) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 129/2003 од 05.12.2003 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштвото за угости-
телство и трговија СЕМИ ТЕКС Алили Али ДООЕЛ с. 
Шемшево-Јегуновце, со жиро сметка 540000000074172 
што се води при Тетовска банка АД Тетово, регистри-
рано при Основниот суд Скопје I – Скопје, со регистар-
ска влошка бр. 1-21472-0, со пререгистрација по рег. 
влошка 020011482-8-09-000 и Трег. бр. 8375/98 од 
08.03.1999 година. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува и се заклучува поради немање на имот согласно 
член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово.            (34724) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 129/03 од 10.12.2003 година, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги „ДАНИЛА“ Даниела 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Бу-
левар Македонија“ бр. 3, со жиро-сметка број 
200000030431608 во Стопанска банка АД Скопје Фи-
лијала Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 
7884/99 од 19.08.1999 година со регистарска влошка 
број 020217582?-8-03-000 во Основниот суд Скопје I – 
Скопје, со основна дејност, трговија на мало во продав-
ници претежно со храна, пијалоци и тутун, и истата по-
ради немање имот на должникот, не се спроведува и се 
заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (34725) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 57/03 од 12.12.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Друштво за превоз и трговија на 
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големо и мало „АГРО-МЕТАЛИЈА“ Ѓорѓи ДООЕЛ Кава-
дарци, со седиште на ул. „Фердо Росомански“ бр. 22, со 
жиро-сметка број 200000010251340 во Стопанска банка 
АД Скопје Филијала Кавадарци, регистриран со решение 
Трег. бр. 2824/99 од 30.03.2000 година со регистарска вло-
шка број 02026542?-8-06-000 во Основниот суд Скопје I – 
Скопје, со основна дејност, превоз на стоки во друмскиот 
сообраќај и истата поради немање на имот на должникот, 
не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (34726) 
___________ 

 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 53/03 од 11.12.2003 година, се отвора стечајна 
постапка над должникот Трговско радиодифузно друш-
тво „ХОТ-ФМ, Феникс 91“ ДООЕЛ Кавадарци, со седи-
ште на ул. „Маршал Тито“ бб, со жиро-сметка број 
200000027512684 во Стопанска банка АД Скопје Филија-
ла Кавадарци, регистриран со решение Трег. бр. 1792/98 
од 23.07.1998 година со регистарска влошка број 
020003353?-8-09-000 во Основниот суд Скопје I – Скопје, 
со основна радиодифузна дејност, која поради немање на 
имот на должникот не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I  - Скопје. 

Од Основниот суд во Кавадарци.        (34727) 
_______________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И 

 
Ликвидаторот Горан Стојановски од Скопје, ул. “Ан-

тон Велков 36“ бр. 14 и тел. 2553-380, е запишан во  суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со ре-
шение П. Трег. бр. 3109/03 од 28.10.2003 година, објавува 
дека Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРА-
ДОМОНТ-ГС Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 
седиште на ул. “Антон Велков 36“ бр. 14 Скопје, со жиро 
сметка бр. 300000000309563, депонент на Комерцијална 
банка АД Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најкасно во рок од 30 дена, од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (33349) 
___________ 

 
Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Ле-

нинова“ бр. 33, запишана во трговскиот регистар при 
Основниот суд во Штип со решение П.Трег. бр. 906/03 
од 04.12.2003 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги СТЕФИ-КОМПАНИ ДОО 
Виница, ул. „Илинденска“ бб, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (34386) 
___________ 

 
Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Ле-

нинова“ бр. 33, запишана во трговскиот регистар при 
Основниот суд во Штип со решение П.Трег. бр. 841/03 
од 14.10.2003 година, објавува дека Друштвото за соо-
браќај, производство, услуги и промет на големо и ма-
ло СЛИВА-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Истибања - 
Виница,  е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (34387) 

Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, 
адвокат, ул. “ЈНА“ бр. 14, телефон 044/331-611, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1329/03  влошка бр. 
02013152?-8-03-000, објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ГРАФИКА Владимир ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. “ЈНА“ бр. 1/51, е во ликви-
дација. 

Се повикуваат сите доверители да ги пријават свои-
те побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на ог-
ласот во “Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со 
пријава во два примерока со докази, најдоцна во рок од 
30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.          (34509) 
___________ 

 
Ликвидаторот Зоран Ингилизов од Скопје, ул. “Пај-

ко Маало“ бр. 6, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 
1153/03, објавува дека Друштвото за трговија, услуги, 
реклама и пропаганда КРЕАТИВА МАРКЕТИНГ ГРУП, 
Петер Мартин Лојд-Томас и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, со број на  жиро-сметка бр. 200000032781627, 
отворена при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.      

Од ликвидаторот.                                              (34525) 
____________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 126/03 

од 23.12.2003 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатие за шпедиција и трговија на големо и 
мало увоз-извоз ЕВРОШПЕД-КОМЕРЦ П.О. Штип, ул. 
“Ванчо Прке“ бр. 16, Штип, со жиро сметка бр. 41400-
601-19025 кај Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет Скопје, Одделе-
ни во Штип. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води кај Основниот 
суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.         (34738) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И   О Г Л А С И 

 
Врз основа на Договор за регистриран залог врз 

подвижни предмети, потврден од нотарот Зорица Пу-
лејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 565/03 од 
04.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијална банка 
АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за 
производство на хартија и амбалажа КОМУНА АД 
Скопје, со седиште на ул. “Романија“ бб во Скопје, ка-
ко заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог врз подвижни предмети на заложниот 
должник, кое заложно право е регистрирано во Цен-
тралниот регистар на 08.12.2003 година, со единствен 
деловоден број 10120030001651.                       (34154) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот, 
со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ бр. 
564/03 од 04.12.2003 година, склучен меѓу Комерцијал-
на банка АД Скопје, како заложен доверител и Друш-
твото за производство на хартија и амбалажа КОМУ-
НА АД Скопје, со седиште на ул. “Романија“ бб во 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-хипотека врз недвижен имот на заложниот долж-
ник и тоа: производно административен објект изгра-
ден на К.П. бр. 142/1 со земјиште на истата К.П., м.в. 
“Калдрма“ во КО Маџари, кој ги опфаќа објектите: 
портирница со површина од 43м2, административна 
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зграда од приземје и два ката со вкупна површина од 
1745м2, производна хала со површина од 10623м2, ма-
гацин со површина од 1508м2, котлара со мазутара и 
дизел агрегатска станица со површина од 864м2, ком-
пресорска станица со површина од 57м2, пумпна стани-
ца за ПП вода со површина од 17м2, пумпна станица за 
техничка вода со површина од 17м2, видно од Одобре-
ние  за градба број УПИ 10-150/77 од 02.11.1977 годи-
на, копија од катастарски план број 1101/880 од 
23.04.1998 година, Решение за урбанистичка соглас-
ност број 06-874/1 од 07.10.1977 година, заведени во 
Поседовен лист бр. 920 за КО Маџари со површина под 
објект од 11.976м2 и земјиште со површина од 78241м2. 

                      (34150) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за обезбедување на побару-

вање со засновање на договорен залог врз подвижни 
предмети (камиони) со својство на извршна исправа, 
потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, 
Скопје, под ОДУ бр. 519/03 од 18.11.2003 година, склу-
чен меѓу ВОЛВО ТРАК КОРПОРАЦИЈА, како зало-
жен доверител и Друштвото за производство, промет и 
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скоп-
је, со седиште на ул. “3-та Македонска бригада“ бб во 
Скопје, како заложен должник, засновано е заложно 
право-регистриран залог од прв ред врз подвижни 
предмети на заложниот должник, кое заложно право е 
регистрирано во Централниот регистар на 18.12.2003 
година, со деловоден број 10120030001725.        (34148) 

___________ 
 
Над недвижност-деловен простор кој се наоѓа во 

Скопје, ул. “Лондонска“, со вкупна површина од 54м2, 
зграда 1, влез 001, кат-приземје, број 013, кој имот лежи 
на К.П. бр. 3317, дел 2, КО Карпош, сопственост на долж-
никот-заложниот должник Трговско друштво за произ-
водство, промет и услуги ФЕРОЕЛКТРО Гојко и други 
ДОО Скопје, врз основа на Имотен лист бр. 29495 изда-
ден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, засно-
ван е залог (хипотека) со Договор за залог (хипотека врз 
недвижност од прв ред во форма на нотарски акт со својс-
тво на извршна исправа, од страна на нотарот Нада Палиќ 
од Скопје, заведен под ОДУ бр. 307/03 од 18.12.2003 го-
дина во корист на заложниот доверител Тутунска банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во 
износ од денарска противвредност на 60.000 ЕУР и над 
товарно моторно возило, марка IVECO, тип DAILY 
50C13V 39F, број на шасија ZCFC50900005460005, број 
на мотор SOFIM8140.43S/43203863994, година на произ-
водство 2003, сила на моторот во KW (KS) 92, регистар-
ска ознака SK-169-NJ, сопственост на должникот-залож-
ниот должник Трговско друштво за производство, промет 
и услуги ФЕРОЕЛЕКТРО Гојко и други ДОО Скопје, врз 
основа на сообраќајна дозвола издадена од ГУВР Скопје на 
25.11.2003 година, заснован е залог со Договор за невладе-
телски рачен залог од прв ред во форма на нотарски акт со 
својство на извршна исправа од страна на нотарот Нада Па-
лиќ од Скопје, заведен под ОДУ бр. 308/03 од 18.12.2003 
година во корист на заложниот доверител Тутунска банка 
АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во из-
нос од денарска противвредност на 60.000 ЕУР.      (34082) 

___________ 
 

Над недвижен имот сопственост на должникот-за-
ложниот должник Друштво за млинарско производс-
тво, услуги и трговија на големо и мало МЛИН СТОЈ-
ЧЕВ увоз-извоз Битола ДОО од Битола, со седиште на 
ул. “Новачки пат“ бб, Битола: мелница за жито (дело-
вен млин) ПО+ПР+3 која се наоѓа во Битола, ул. “Ви-
нарски пат“, на К.П. бр. 13072/2 за КО, со нето повр-
шина од 735м2 (на пет спратни нивоа), бруто површина 
од 158м2, магацин за брашно и семенски материјал кој 
се наоѓа во Битола, ул “Винарски пат“, на К.П. бр. 
13073/2 за КО Битола, со нето површина од 583м2, де-
ловен објект-пекара во состав на индустрискиот комп-

лекс Млин Стојчев ПР+ПК која се наоѓа во Битола, ул 
“Винарски пат“, на К.П. бр. 13072/2 и 13073/2 за КО 
Битола, со вкупна нето површина од 2500м2 (приземје 
1600м2 и поткровје-карабина 900м2, силоси (4 силоси 
со капацитет по 850t) и кип платформа и трафостаница 
(како и темел за бетонски цилиндер, постоље за метал-
ни силоси),  кои се наоѓаат  во Битола, ул “Винарски 
пат“, на К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, магацин за 
брашно кој се наоѓа во Битола, ул “Винарски пат“, на 
К.П. бр. 13073/2 за КО Битола, со нето површина од 
260 м2, бруто површина од 302м2, управна зграда која 
се наоѓа во Битола, ул “Винарски пат“, на К.П. бр. 
13073/2 за КО Битола, со вкупна нето површина од 
327м2 (приземјe 212м2 и кат 115м2) и бруто површина 
од 255м2, кои се заведени на К.П. бр. 13072/2, ул. “Ви-
нарски пат“, под објект 60м2, двор 266м2, К.П. бр. 
13073/2, ул. “Винарски пат“, двор со површина од 
3778м2 и под објект 3432м2 или вкупна површина од 
6536м2 во ПЛ бр. 9120 за КО Битола на ДЗГР на РМ-
Одделение за премер и катастар Битола, е заснован за-
лог-хипотека од прв ред со Договор за залог со својс-
тво на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од 
Битола, под ОДУ бр. 299/03 од 19.12.2003 година, во 
корист на заложниот доверител Тутунска банка АД 
Скопје, за обезбедување на паричното побарување во 
износ од денарска противвредност на 850.000 ЕУР по 
Договор за одобрување на рамковен-револвинг кредит-
лимит врз основа на договорен залог над недвижност 
бр. 09-2862 од 17.12.2003 година.                       (34367) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 372, 
план 8, скица 17, м.в. “Голема Нива“, нива, класа 4, со 
површина од 10064м2, К.П. бр. 484, план 4, скица 5, 
м.в. “Чулја Крушка“, нива, класа 4, со површина од 
1979м2, заведени во Поседовен лист бр. 371 за КО Гор-
но Којнаре, на име Тодоровиќ Ѓорѓи од с. Никуљане, за 
купопродажна цена од 20,00 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. “11 
Октомври“ бр. 4.           (34376) 

___________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 
4488, план 9, скица 39, во м.в. “Поле“, нива, класа 3, во 
површина од 1083м2, заведен во Поседовен лист бр. 
494 за КО Романовце, за вкупна купопродажна цена од 
30,00 денари по еден метар квадратен 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. “11 
Октомври“ бр. 4.           (34378) 

___________ 
 
Над недвижниот имот сопственост на ДПМТУ Јо-

сиф Свештарот АД Струмица кој се состои од: недви-
жен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 1, влез 1, 
кат ПР, парцела 2109/1 зграда 2, влез 1, кат ПР намена 
на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 4, влез 1, кат 
ПР, намена на зграда 00570, парцела 2109/1 зграда 6, 
влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 2109/1 
зграда 7, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; пар-
цела 2109/1 зграда 8, влез 1, кат ПР, намена на зграда 
00570; парцела 2109/1 зграда 9, влез 1, кат ПР, намена на 
зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 10, влез 1, кат ПР, 
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намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 12, влез 1, 
кат ПР, намена на зграда 00570¸ парцела 2109/1 зграда 
13, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; парцела 
2109/1 зграда 17, влез 1, кат ПР, намена на зградата 
00570; парцела 2109/1 зграда 18, влез 1, кат ПР, намена 
на зградата 00570; парцела 2109/1 зграда 19, влез 1, кат 
ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 зграда 20, 
влез 1, кат ПР, намена на зграда 00570; парцела 2109/1 
зграда 21, влез 1, кат ПР, намена на зградата 00570; пар-
цела 2109/1 зграда 22, влез 1, кат ПР, намена на зградата 
00570; парцела 213/1 зграда 1, влез 1, кат ПР, намена на 
зградата 00570, сите на м.в. “Кл. Охридски“ со вкупна 
површина од 6.374 м2; парцела 7266, на м.в. “Карато-
прак“ кат. кул. 70000, со површина од 1607 м2, парцела 
7266 зграда 1, на м.в. “Каратопрак“ кат.кул. 50000, со 
површина од 966 м2; парцела 2109/6 план 012, скица 091, 
на м.в. “Ѓ. Трајкoв“ ков, кат.кул. 70000, со површина од 
170 м2; парцела 2113/1, на м.в. “Град“ кат.кул. 70000, со 
површина од 364 м2, недвижен имот кој се наоѓа на пар-
цела 2113/1, зграда 1, м.в. “Град“, кат.кул. 50000, со по-
вршина од 288 м2; парцела 2109/1на м.в. “Г. Трајков“ 
кат.кул. 70000, со површина од 9244 м2. 

Парцела 2109/1 зграда: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, сите 
на м.в. “Ѓ. Трајков“ кат.кул. 50000, во вкупна површи-
на од 7992 м2 и 4/5 (четири петини) идеален дел од нед-
вижен имот кој се наоѓа на парцела 2109/1 зграда 5, 
м.в. “Г. Трајков“ кат. кул. 50000, со површина од 4316 
м2, заложно право хипотека од втор ред врз следните 
недвижности: недвижен имот кој се наоѓа на парцела 
2109/1 зграда 5 влез 1, кат ПР, намена на зградата 
00570, на м.в. “Кл. Охридски“ со површина од 4093 м2; 
парцела 2130/1 зграда 1, влез 2 кат ПР, намена на згра-
дата 00570 на м.в. “Кл. Охридски“, со површина од 
2693 м2; парцела 2130/1 зграда 2 влез 1, кат ПР, намена 
на зградата 00570 на м.в. “Кл. Охридски“, со површина 
од 610 м2;   парцела 2130/1 зграда 3 влез 1, кат ПР, на-
мена на зградата 00518 на м.в. “Кл. Охридски“, со по-
вршина од 32 м2;  парцела 2130/1 зграда 3 влез 2, кат 
ПР, намена на зградата 00570 на м.в. “Кл. Охридски“, 
со површина од 32 м2;  парцела 2130/1 зграда 14 влез 1, 
кат ПР, намена на зградата 00570 на м.в. “К. Охрид-
ски“, со површина од 5 м2, означено во лист В и недви-
жен имот кој се наоѓа на парцела 2130/1, на м.в. “К. 
Охридски“, кат.кул. 70000, со површина од 26708 м2 и 
парцела 2130/1 на м.в. “К. Охридски“ кат. кул. 50000 
зграда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  со 
вкупна површина од 65587 м2, и 1/5 (една петина) идеа-
лен дел од недвижен имот кој се наоѓа на парцела 
2109/1 зграда 5 на м.в. “Г.Трајков“ кат. кул. 50000 , со 
површина од 4316 м2 сето означено во лист Б од Имо-
тен лист број 12649 за КО Струмица, заснован е залог 
со Договор за хипотека (со својство на извршна испра-
ва) од нотарот Соња Божинкочева од Струмица, под 
ОДУ бр. 244/03 од 12.12.2003 година за обезбедување 
на парично побарување во износ од 500.000,00 евра. 

                                                                            (34392) 
___________ 

 
Врз основа на нотарски акт сочинет од Ружа Ко-

стовска заменик на нотарот Нове Костовски од Скопје, 
заведен под ОДУ бр. 460/03 од 18.12.2003 година за-
ложниот должник Друштво за трговија и услуги КИА 
МОТОРС експорт-импорт Богачхан ДООЕЛ Скопје, со 
седиште на ул. “Кочо Рацин“ бр. 32/2-8, Скопје, со МБ 
5336040 има заложено подвижни предмети - возила и 
деловна опрема, подробно опишани во нотарскиот акт 
во полза на заложниот доверител Комерцијална банка 
АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот ре-
гистар - Заложен регистар Скопје.                        (34364) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за регистриран залог на под-

вижни предмети од Ружа Костовска заменик на нота-
рот Нове Костовски од Скопје, заведен под ОДУ бр. 
458/03 од 18.12.2003 година заложниот должник Друш-

тво за производство на производи од пластични маси и 
амбалажа со трговија  на големо и мало ЛИДЕР 
ПЛАСТ КИЛ ДОО  експорт-импорт Куманово, со се-
диште на ул. “Перо Шварц“ бр. 47, со МБ 5491746 има 
заложено подвижни предмети подробно опишани во 
приватната исправа во полза на заложниот доверител 
Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистри-
ран во Централниот регистар на Р. Македонија - Зало-
жен регистар Скопје.                                              (34365) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лозје на К.П. 

бр. 1571, в.м. „Горничките“, класа 3, со површина од 3124 
м2, по Имотен лист број 588 КО Марена за цена од 160.000 
денари, сопственост на Милан Петров од Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересираните да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седи-
ште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

                (34379) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: и лозје на 

К.П. бр. 2069, в.м. „Голобов Дол“ , класа 5, со површи-
на од 3908 м2, шума на К.П. бр. 2070, в.м. „Голобов 
Дол“, класа 4 од 608 м2 и нива на К.П. бр. 2071, в.м. 
„Голобов Дол“, класа 4, со површина од 250 м2, по 
Имотен лист број 541 КО  Ресава за цена од 60.000 де-
нари, сопственост на Ќиро Палитов од Скопје. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересираните да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седи-
ште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

      (34381) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште: КО „Сопот“, 

К.П. бр. 882, план 6, скица 616, м.в. „Попаша“, култу-
ра-нива, класа 5, со вкупна површина од 4.905 м2 и КО 
„Сопот“, К.П. бр. 2766, план 12, скица 584, в.м. „Весе-
лова Падина“, култура-нива, класа 3, во вкупна повр-
шина од 4.270 м2, сопственост на Цвета Илија Апосто-
лова од Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист 
бр. 605 издаден од Државен завод за геодетски работи 
Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци.           (34383) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот за КО Трново, во ПЛ. 

бр. 573, К.П. 322/3 на м.в. „Горица“ овошна градина, 
класа 5, во површина од 500 м2, сопственост на Пасков-
ска Јованка од Битола, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 
68/3, Андоновска Зорица од Битола, ул. „Иван Милути-
новиќ“ бр. 27-А/20, Момчилова Пандора од Битола, ул. 
„Иван Милутиновиќ“ бр. 27/20 за вкупна купопродаж-
на сума од 4.000 евра или во денарска противвредност 
износ од 246.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, 
го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
„Мечкин Камен“ бр. 20, Битола.         (34385) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во 

Скопје, построено на КО Скопје, на К.П. 12933, на м.в. 
„Каменик“, нива 6 класа во површина од 2/12 идеален 
дел од 6267 м2, на која сосопственик е Османов Зија, за 
цена од 600,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. 
„Палмиро Тољати“ бр. 173.         (34406) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Хараревиќ Мурфет од Скопје, заведен во Поседовен 
лист бр. 134 за КО Батинци и тоа: К.П. 649/1, ПЛ. 4, 
СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура по објект, кл., површина 
28 м2, К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК. 12, в.м. „Под Јаз“, култура 
нива, класа 6, површина 4760 м2, К.П. 649/1, ПЛ. 4, 
СК.12, в.м. „Под Јаз“, култура двор, површина 500 м2, 
К.П. 649/1, ПЛ. 4, СК.12, в.м. „Под Јаз“, култура нива, 
класа 4, површина 1289 м2 или вкупно 6577 м2 и Але-
ксовска Ѓурѓа, заведен во Поседовен лист бр. 1729 за 
КО Драчево и тоа: К.П. 3421, ПЛ. 8, СК. 20, м.в. „Ориз-
ница“, култура нива, класа 5, површина од 1091 м2. 
Предметната недвижност се продава за купопродажна 
цена од 200 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите и други лица што имаат првенс-
твено право на купување, и лица чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 
до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. „Ниџе Планина“ бр. 16, 
Скопје.            (34375) 

___________ 
 
Се продава дел на недвижен имот во КО Пареши и 

тоа: површина од 231 м2 на нива  од 7 класа во м.в. 
„Под Село“, К.П. бр. 62 со број на планот и скица 2/5 
чија што вкупна површина со 1062 м2 за цена од 31.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со дел 
од земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на овој глас во „Службен весник 
на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Прапанику-Дебар, ул. „Атанас 
Илиќ“ бр. 2.           (34354) 

___________ 
 
Врз основа на договор за залог бр. 0504-283/1 од 

12.12.2003 година, склучен помеѓу Стопанска банка 
АД Скопје Филијала Виница, како заложен доверител 
и ЈП “СОЛИДАРНОСТ“ Виница како должник, Оп-
штина Виница како заложен должник, потврдено од 
нотарот Стојмир Николов од Виница под ОДУ. бр. 

356/03 од 16.12.2003 година, засновано е заложно пра-
во од прв ред (хипотека) врз недвижен имот сопстве-
ност на Општина Виница и тоа: Деловно администра-
тивен простор на ул. “Бел Камен“ бр. 13 во Виница. 
сопственост на Општина Виница, имотен лист бр. 6439 
за КО Виница, издаден од ДЗГР- Одделение за премер 
и катастар Виница бр. 1217-883 од 10.07.2003 година, 
на К.П. бр. 8519, дел 3, згр. 1, влез 3, кат ПР, м.в. “Бел 
Камен“ бр. 13, со површина од 87м2 и К.П. бр. 8519, 
дел 3, згр 1, влез 5, кат ПР, м.в. “Бел Камен“ 13, со по-
вршина од 120м2 и земјиште на: К.П. 8519, дел 3, згр 1, 
пл. бр. 023, ск. бр. 035, м.в. “Бел Камен“ 13 со површи-
на од 911м2, односно вкупно површина од деловно ад-
министративниот простор од 207м2 и земјиште од 
911м2, со проценета вредност од 93.100 евра или 
5.679.100,00 денари.           (34487) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште, КО “Глишиќ“, 

К.П. број 1230, дел 2, план 004, скица 004, м.в. „Танко 
Патче“, култура лозје, класа 1, со вкупна површина од 
2340м2 и КО “Глишиќ“, К.П. бр. 1230, дел 3, план 004, 
скица 004, м.в. “Танко Патче“ култура нива, класа 1, со 
вкупна површина од 129м2, сопственост на Зоран Ку-
јунџиев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист 
бр. 1095 издаден од Државниот завод за геодетски ра-
боти Одделение за премер и катастар Кавадарци, за це-
на од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кава-
дарци.                                                      (34504) 

___________ 
 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенствено купува-
ње Илиевски Стоил од Калиманци, сопственик на 1/4, 
идеална четвртина од земјоделско земјиште нива, заве-
дено во Имотен лист бр. 10065, КО Делчево, под К.П. 
бр. 2625, план 9, скица 14, м.в. “Басарица“ класа 5, со 
површина од 2212м2, го нуди на продажба својот идеа-
лен дел за вкупна цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Борис Муцунски, „Булевар Македонија“ бб, Дел-
чево.                                                      (34506) 

___________ 
 

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 
заверен кај нотарот Боривој Стојкоски, заведен под 
ОДУ бр. 1211/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу 
Експорт импорт банка АД Скопје, како заложен дове-
рител и Друштво за производство, промет и услуги 
ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје, како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред 
врз недвижен имот, деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје во КО Инџиково, објект мини-маркет со повр-
шина од 198м2, изграден врз основа на Урбанистичка 
согласност на идеен проект издаден од Собрание на 
град Скопје, заведен под бр. 19-26560 од 18.10.1971 го-
дина, Протокол за регулациона и нивелациона линија 
заведен под бр. 19-2263 од 1972 година, Одобрение за 
градење издадено од Собрание на град Скопје, заведе-
но под бр. 2503 од 28.04.1972 година, Решение за упо-
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треба издадено од Собрание на град Скопје, заведено 
под 13 бр. У. 29069 од 12.12.1972 година на К.П. бр. 
20/20 и е корисник на земјиште под објект и во функ-
ција на објектот К.П. бр. 20/20, план 5, скица 1, м.в. 
“Каменик“, култура под објект со површина од 198м2, 
К.П. 20/20, план 5, скица 1, м.в. “Каменик“, култура 
двор со површина од 771м2, евидентиран во поседовен 
лист бр. 891 за КО Инџиково.                                (34576) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за регистриран залог, заве-
рен кај нотарот Боривој Стојкоски, заведен под ОДУ 
бр. 1213/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу Екс-
порт импорт банка АД Скопје, како заложен доверител 
и Приватна здравствена организација-ординација по 
општа медицина, специјалистички ординации по педи-
јатрија, интерна медицина, гинекологија и акушерство 
и по невропсихијатрија, супспецијалистичка ординаци-
ја по кардиологија и биохемиска лабораторија “ДИ-
ЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР МЕДИКАЛ“ Скопје, како 
заложен должник, засновано е заложно право од прв 
ред врз подвижни предмети и тоа: стерилизатор, коли-
чина 1, вредност 32.565,00 денари, гинеколошки кре-
вет, количина 1, вредност 20.470,00 денари, светлосна 
реклама, количина 1, вредност 58.001,00 денари, боци 
за кислород, количина 37, вредност 34.451,00 денари, 
компјутерска опрема, количина 24, вредност 64.509,00 
денари, компјутерска опрема, количина 1, вредност 
18.929,00 денари, контејнери, количина 1, вредност 
13.380,00 денари, лесна сталажа, количина 6, вредност 
8.850,00 денари, апарат за анестезија, количина 1, вред-
ност 926.698,00 денари, микроскоп, количина 1, вред-
ност 41.263,00 денари, конвектор, количина 2, вред-
ност 2.885,00 денари, сопственост на заложниот долж-
ник, во вкупна вредност од 20.000 ЕУР во денарска 
противвредност по среден курс на НБРМ.           (34574) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог, со својство на из-
вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Љубомир Доневски, Свети Николе, под ОДУ 
бр. 220/03 од 19.12.2003 година, склучен помеѓу Екс-
порт импорт банка АД Скопје, ул. “Даме Груев“ бр. 
14/5, како заложен доверител и ДОО ЕВИТАЛ Свети 
Николе, ул. “Индустриска“ бб, како заложен должник е 
заснован залог на недвижни предмети во корист на 
Експорт импорт банка АД Скопје, за обезбедување на 
парично побарување од 1.600.000 евра. 

Предмет на залогот се: индустриска хала од челич-
на конструкција, со површина од 371м2, изградена 1999 
година, резервоар, со површина од 500м2, градба 1999 
година, резервоар, со површина од 500м2, градба 1999 
година, управна зграда, со површина од 532м2, градба 
2000 година, котлара, зграда, со површина од 166м2, 
градба 2000 година. 

Недвижните објекти, предмет на залог се евиденти-
рани на: К.П. бр. 905/2, план 8, скица 17, м.в. “Над Ста-
ница“, нива, класа 5, површина 8141м2, К.П. бр. 905/6, 
план 8, скица 17, м.в. “Над станица“, двор, површина 
9576м2, К.П. бр. 906/6, план 8, скица 17, м.в. “Над ста-
ница“, под објект, површина 621м2, К.П. бр. 905/7, 
план 8, скица 17, м.в. “Над Станица“, пасиште, класа 3, 
површина 787м2 или се вкупно 19.125м2, евидентирани 
во Поседовен лист бр. 569 за КО Амзабегово од 
04.11.2003 година, издаден од Државниот завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Свети 
Николе, на кои заложниот должник е носител на право-
то на користење.                                                      (34553) 

__________ 
 

Врз основа на Договор за залог, со својство на из-
вршна исправа, составен во форма на нотарски акт од 
нотарот Љубомир Доневски, Свети Николе под ОДУ 
бр. 218/03 од 19.12.2003 година, склучен помеѓу Екс-
порт импорт банка АД Скопје, ул. “Даме Груев“ бр. 
14/5, како заложен доверител и ДОО АГРО ИНВЕСТ 

Свети Николе, ул. “Индустриска“ бб, како заложен 
должник, е заснован залог на недвижни предмети во 
корист на Експорт импорт банка АД Скопје, за обезбе-
дување на парично побарување од 720.000 евра. 

Предмет на залогот се: портирница, приземје со по-
вршина од 50.20м2,  со инфраструктура (електрика), 
управна зграда, приземје, со површина од 123.74м2, со 
инфраструктура (водовод, одвод и електрика), пилчар-
ник бр. 6, приземје, со површина 898.49м2, со инфра-
структура (водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 
5, приземје, со површина 869.09м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика), пилчарник бр. 2, приземје, 
со површина 558.86м2, со инфраструктура (водовод, од-
вод и електрика), пилчарник бр. 1, приземје, со површи-
на 715.17м2, со инфраструктура (водовод, одвод и еле-
ктрика), пилчарник бр. 4, приземје, со површина 
715.17м2, со инфраструктура (водовод, одвод и електри-
ка), пилчарник бр. 3, приземје, со површина 658.71м2, со 
инфраструктура (водовод, одвод и електрика), стара 
млекара, приземје, со површина 280.00м2, со инфрастру-
ктура (водовод, одвод и електрика),кафилерија, призем-
је, со површина 13.67м2, со инфраструктура (електрика), 
сортирница и магацин, приземје, со површина 382.04м2, 
со инфраструктура (електрика), фарма за несилки, при-
земје, со површина од 4.916,88м2, со инфраструктура 
(водовод, одвод и електрика), стара кланица, приземје, 
со површина од 27.00м2, со инфраструктура (водовод, 
одвод и електрика). 

Недвижните објекти предмет на залогот се евиден-
тирани на К.П. бр. 1331/2, план 19, скица 705, м.в. 
“Градилиште“, шума, класа 3, површина 2920м2, К.П. 
бр. 1336, план 19, скица 705, м.в. “Градилиште“, под 
објект, површина 5150м2, К.П. бр. 1336, план 19, скица 
705, м.в. “Градилиште“, нива, класа 3, површина 
101.505м2, К.П. бр. 1349/1, план 19, скица 705, м.в. 
“Градилиште“, под објект, површина 5980м2, К.П. бр. 
1349/1, план 19, скица 705, м.в. “Градилиште“, двор, , 
површина 33.227м2. 

Напред наведените катастарски парцели се евиден-
тирани во Поседовен лист бр. 715 за КО Ерџелија од 
15.10.2003 година, издаден од Државниот завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар Свети 
Николе на кои заложниот должник е носител на право-
то на користење.                                                      (34551) 

__________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 

заверен кај нотарот Боривој Стојкоски заведен под 
ОДУ бр. 1210/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен 
доверител и Друштво за производство, промет и услуги 
ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред 
врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје во КО Кисела Вода 1 на К.П. 1824, зграда 1, 
влез 001, кат приземје, намена на зградата – згради во 
останато стопанство, ул. „Востаничка“ со површина од 
230 м2, сопственост на заложниот должник видно од 
Имотен лист бр.30976 издаден на ден 11.11.2003 година.   

                          (34579) 
___________ 

 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 

заверен кај нотарот Боривој Стојкоски заведен под 
ОДУ бр. 1209/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен 
доверител и Друштво за производство, промет и услуги 
ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред 
врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје во КО Кисела Вода 1 на К.П. 1195, зграда 1, 
влез 001, кат приземје, намена на зградата – згради во 
останато стопанство, ул. „Т. Томшиќ“ бр. 25 со повр-
шина од 239 м2, сопственост на заложниот должник 
видно од Имотен лист бр. 30976 издаден на ден 
11.11.2003 година.                          (34582) 
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Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 
заверен кај нотарот Боривој Стојкоски заведен под 
ОДУ бр. 1208/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен 
доверител и Друштво за производство, промет и услуги 
ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред врз 
недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во Скопје 
во КО Кисела Вода 2 на К.П. 959, зграда 1, влез 1, кат 
приземје, стан, намена на зградата згради во останато 
стопанство, бул. „В.С.Бато“ бр. 39 со површина од 42 м2, 
сопственост на заложниот должник видно од Имотен 
лист бр. 40031 издаден на ден 11.11.2003 година.   
                                                                    (34583) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог на недвижен имот 

заверен кај нотарот Боривој Стојкоски заведен под 
ОДУ бр. 1207/03 од 16.12.2003 година, склучен помеѓу 
ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД Скопје како заложен 
доверител и Друштво за производство, промет и услуги 
ИМОБИЛИЈАРЕ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје како зало-
жен должник, засновано е заложно право од прв ред 
врз недвижен имот деловен простор кој се наоѓа во 
Скопје во КО Кисела Вода 2 на К.П. 898, зграда 1, влез 
1, кат приземје, намена на зградата – згради во останато 
стопанство, бул. „В.С.Бато“ бр. 21 со површина од 62 м2, 
сопственост на заложниот должник видно од Имотен 
лист бр. 40031 издаден на ден 11.11.2003 година.   
                                                                    (34584) 

___________ 
 
Над недвижен имот на хипотекарниот должник АД 

“Комунапроект“ Тетово, кој се состои од: локал во 
ГТЦ во Тетово - деловна просторија бр. 7-2 ри кат во 
површина од 37.26 м2 сопственост на АД “Комунапро-
ект“ Тетово опишан  по одобрение за градба 09-1208 од 
21.06.1994 година, Решение за услови за градба бр. 09-
4403 од 20.11.1996 година, Решение за локација бр. 09-
1770/1-1 од 06.11.1993 година, Решение за урбанистичка 
согласност бр. 09-1208 од 21.06.1994 година, Решение за 
употреба на објект бр. 09-4783 од 04.07.1997 година, Ре-
шение за доделување на градежно земјиште бр. 15-5/2 од 
17.06.1994 година, сопственост на заложниот должник 
АД “Комунапроект“ Тетово, заснован е залог со Договор 
број ОДУ 517/03 заверен кај нотарот Иво Серафимовски 
од Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. 
- Тетово за обезбедување на парично побарување на 
должникот ДПТУ “ИНА-Д“ ДОО Тетово, во износ од 
1.000.000,00 денари.                                               (34585) 

___________ 
 
Над недвижен имот на хипотекарниот должник 

ДОО “ТЕКОНД“ Тетово, ул. “Илинденска“ бр. 228, кој 
се состои од: Погон за производство на чоколади кој се 
состои од: производен дел (висок) со 458,72 м2, произ-
воден дел (низок) со 251,32 м2, подрумски дел со 
684,32 м2 кој всушност има корисна површина од 
342,16 м2 и административен дел со 251,32 м2, портир-
ница со 40,00 м2, трафостаница со 6,00 м2 и котлара и 
компресорска станица, или вкупно 1.349,52 м2, кој се 
наоѓа на ул. “Илинденска“ бр. 228 на КП. бр. 6465/3 на 
КО Тетово, опишан по одобрение за градба издадено 
од Министерството за урбанизам, градежништво и за-
штита на животната средина Скопје подрачна единица 
Тетово бр. 09-2484 од 18.05.1998 година, протокол за 
регулациона, градежна и нивелациона линија бр. 13-
2333/1 од 21.07.1998 година, Решение за услови за 
градба бр. 09-1761 од 26.08.1997 година, договор за 
продажба на недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 
година помеѓу ПОС “Универзал“ Тетово во стечај и 
ПППУ “СА-ГА“ Тетово заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 
18.10.1996 година врз основа на правосилно Решение 
на Апелациониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и Ре-
шение за прифаќање на понуда под бр. Ст бр. 1298/94 
на Окружен стопански суд Скопје, опишан по ПЛ. бр. 
11730 од 24.07.2003 година.                                  (34586) 

Врз основа на Договор за регистриран залог врз 
подвижни предмети, со својство на извршна исправа, 
составен во форма на нотарски акт од нотарот Иво Се-
рафимовски од Тетово, под ОДУ број 521/03 од 
15.12.2003 година, склучен меѓу Тетовска банка а.д. - 
Тетово, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 14 во Те-
тово, како заложен доверител и ДОО “ТЕКОНД“ Тето-
во, со седиште на ул. “Илинденска“ бр. 228, Тетово, ка-
ко заложен должник, засновано е заложно право-реги-
стриран залог од втор ред врз подвижни предмети на 
заложниот должник, кое заложно право е регистрирано 
во Централниот регистар.                                      (34588) 

___________ 
 
Над недвижен имот на хипотекарниот должник 

ДОО “ТЕКОНД“ Тетово, ул. “Илинденска“ бр. 228, кој 
се состои од: двор од 1721 м2 на КО Тетово, на м.в. 
“Горно Теќе“ опишано во ПЛ. бр. 11730 од 24.04.2003 
година, стекнат врз основа на договор за продажба на 
недвижен имот склучен на ден 25.10.1996 година поме-
ѓу ПОС “УНИВЕРЗАЛ“ Тетово во стечај и ПППУ “СА-
ГА“ Тетово, заверен под ОВ. бр. 1740/96 од 18.10.1996 
година врз основа на правосилно Решение на Апелаци-
ониот суд - Скопје АСЖ бр. 1408/96 и Решение за при-
фаќање на понуда под бр. Ст бр. 1298/94 на Окружен 
стопански суд Скопје, заснован е залог со Договор број 
ОДУ 520/03 заверен кај нотарот Иво Серафимовски од 
Тетово, во корист на доверителот Тетовска банка а.д. - 
Тетово за обезбедување на парично побарување на 
должникот ДОО “ТЕКОНД“ Тетово, ул. “Илинденска“ 
бр. 228, во износ од 100.000 евра.                         (34589) 

___________ 
                                                                       
Врз основа на приватна исправа - договор за залог 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 82/03 од 
16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за 
производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИ-
СТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. “Инду-
стриска“ бб, има заложено свој недвижен имот: зграда 
во останато стопанство на КП. бр. 5601 зграда 1 влез 
001 кат ПР стан 412 намена на зградата 00570 на ул. 
“М.П. Јорданов“, собност 002 материјал на градба 893 
во површина од 77 м2 право на недвижност 831, заведе-
ни во ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на залож-
ниот доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје. 

                                                                            (34686) 
___________ 

 
Врз основа на приватна исправа - договор за залог 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Олга Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 77/03 од 
16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за 
производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИ-
СТЕМ ДОО Свети Николе, со седиште на ул. “Инду-
стриска“ бб, има заложено свој недвижен имот зграда 
во останато стопанство заведена на КП. бр. 1218 зграда 
1 влез 001 кат ПР стан 419 намена на зградата 00570 на 
ул. “Волгоградска“, во површина од 177 м2 заведена во 
ИЛ. бр. 28655 за КО Карпош, во корист на заложниот 
доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје.    (34687) 

___________ 
 

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со 
својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга 
Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 78/03 од 16.12.2003 
година, заложниот должник Друштвото за производство, 
промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети 
Николе, со седиште на ул. “Индустриска“ бб, има зало-
жено свој недвижен имот зграда во останато стопанство 
заведена на КП. бр. 238 зграда 1 влез 001 кат ПР намена 
на зградата 00570 на ул. “Железничка“ бр. 27, собност 
007 во површина од 320 м2 заведени во ИЛ. бр. 16078 за 
КО Центар 2, во корист на заложниот доверител Екс-
порт Импорт Банка АД Скопје.                               (34689) 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 86 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 декември 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 декември 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 83 - Стр. 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 88 - Бр. 83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 декември 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на приватна исправа - договор за залог со 
својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга 
Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 76/03 од 16.12.2003 
година, заложниот должник Друштвото за производс-
тво, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО 
Свети Николе, со седиште на ул. “Индустриска“ бб, 
има заложено свој недвижен имот зграда во останато 
стопанство заведена на КП. бр. 453 зграда 1 влез 1 кат 
ПР стан 000, намена на зградата 00570 на ул. “Водњан-
ска“, собност 002 во површина од 92 м2 заведени во 
ИЛ. бр. 16078 за КО Центар 2, во корист на заложниот 
доверител Експорт Импорт Банка АД Скопје.    (34690) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - договор за залог со 

својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга 
Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 75/03 од 16.12.2003 
година, заложниот должник Друштвото за производс-
тво, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО 
Свети Николе, со седиште на ул. “Индустриска“ бб, 
има заложено свој недвижен имот зграда во останато 
стопанство заведена на КП. бр. 4924 дел 2 зграда 1 влез 
001 кат ПР стан 417 намена на зградата 00570 на ул. 
“Жданец“, собност 004 материјал на градба 893 во по-
вршина од 101 м2 заведена во ИЛ. бр. 28655 за КО Кар-
пош, во корист на заложниот доверител Експорт Им-
порт Банка АД Скопје.                                           (34691) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа - договор за залог со 

својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга 
Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 74/03 од 16.12.2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

година, заложниот должник Друштвото за производс-
тво, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО 
Свети Николе, со седиште на ул. “Индустриска“ бб, 
има заложено свој недвижен имот зграда во останато 
стопанство заведена на КП. бр. 1178 зграда 1 влез 001 
кат ПР стан 424, намена на зградата 00570 на бул. 
“Партизански одреди“, собност 001 материјал за градба 
893  во површина од 82 м2 заведена во ИЛ. бр. 28655 за 
КО Карпош, во корист на заложниот доверител Екс-
порт Импорт Банка АД Скопје.                             (34692) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа – договор за залог 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Олга Димовска од Скопје под ОДУ бр. 73/03 од 
16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за 
производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИ-
СТЕМ ДОО Свети Николе со седиште на ул. „Инду-
стриска“ бб, има заложено свој недвижен имот куќа за-
ведена на К.П. бр. 315/5, план 4 на м.в. „Чатал“, во по-
вршина од 570 м2 со двор на К.П. бр. 315/5, план 4 на 
м.в. „Чатал“, во површина од 500 м2 и градина класа 2 
на К.П. бр. 315/5 план 4 на м.в. „Чатал“ во површина 
од 2648 м2, сите заведени во ПЛ. бр. 1653 за КО Ориза-
ри, во корист на заложниот доверител Експорт-Импорт 
банка АД Скопје.                         (34693) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа – договор за залог со 

својство на извршна исправа, потврден од нотарот Олга 
Димовска од Скопје под ОДУ бр. 81/03 од 16.12.2003 го-
дина, заложниот должник Друштвото за трговија, произ-
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водство, угостителство, туризам и услуги ЦЕНТАР КО 
ДОО увоз-извоз Кочани со седиште на ул. „Маршал Ти-
то“ бб, има заложено свој недвижен имот: згради во оста-
нато стопанство на К.П. бр. 11949, зграда 1, влез 001, кат 
05, стан 000 намена на зградата 00570 на ул. „Д. Груев“ 
бр. 14, собност 015, материјал на градба 893 во површина 
од 452 м2, лоѓии, балкони, тераси на К.П. бр. 11949, зграда 
1, влез 001, кат 05, стан 000, намена на зградата 00509 на 
ул. „Даме Груев“ бр. 14, собност 001, материјал на градба 
893 во површина од 71 м2, заведени во ИЛ. бр. 44920 за 
КО Центар 1, чиј препис се наоѓа во прилог, во корист на 
заложниот доверител Експорт-Импорт банка АД Скопје.
                            (34682) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа – договор за залог 

со својство на извршна исправа, потврден од нотарот 
Олга Димовска од Скопје под ОДУ бр. 80/03 од 
16.12.2003 година, заложниот должник Друштво за тр-
говија, производство, угостителство, туризам и услуги 
ЦЕНТАР КО ДОО увоз-извоз Кочани, со седиште на 
ул. „Маршал Тито“ бб, има заложено свој недвижен 
имот: згради во останато стопанство К.П. бр. 8897, 
зграда 1, влез 001, кат 01, стан 000, намена на зградата 
00570 на ул. „К. Мисирков“ бр. 55, собност 002, мате-
ријал на градба 893 во површина од 397 м2, згради во 
останато стопанство на К.П. бр. 8897, зграда 1, влез 
001, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. 
„К. Мисирков“ бр. 55, собност 005, материјал на градба 
893, во површина од 536 м2 и згради во останато сто-
панство на К.П. бр. 8897, зграда 1, влез 001, кат ПР, 
стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „К. Мисир-
ков“ бр. 55, собност 006 материјал на градба 893 во по-
вршина од 597 м2, сите заведени во ИЛ. бр. 43571 за 
КО Центар 1, во корист на заложниот доверител Екс-
порт Импорт банка АД Скопје.         (34683) 

___________ 
 
Врз основа на приватна исправа-договор за залог со 

својство на извршна исправа, потврден од нотарот Ол-
га Димовска од Скопје, под ОДУ бр. 79/03 од 
16.12.2003 година, заложниот должник Друштвото за 
трговија, производство, угостителство, туризам и услу-
ги ЦЕНТАР КО ДОО увоз-извоз Кочани со седиште на 
ул. „Маршал Тито“ бб, има заложено свој недвижен 
имот: згради во останато стопанство на К.П. бр. 13646, 
зграда 1, влез 001, кат 01, стан 000, намена на зградата 
00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, мате-
ријал на градба 893 во површина од 455 м2; згради во 
останато стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 
001, кат 02, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. 
„11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на град-
ба 893 во површина од 455 м2; згради во останато сто-
панство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 03, 
стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во 
површина од 455 м2; згради во останато стопанство на 
К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 001, кат 04, стан 000, на-
мена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, 
собност 002, материјал на градба 893 во површина од 
455 м2; згради во останато стопанство на К.П. бр. 
13646, зграда 1, влез 001, кат ПО, стан 000, намена на 
зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 
002, материјал на градба 893 во површина од 455 м2; 
згради во останато стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 
1, влез 001, кат ПР, стан 000, намена на зградата 00570 
на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал 
на градба 893 во површина од 461 м2; згради во остана-
то стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 
01, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 
Октомври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 
893 во површина од 335 м2; згради во останато сто-
панство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 02, 
стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 Октом-
ври“ бр. 125, собност 002, материјал на градба 893 во 
површина од 335 м2; згради во останато стопанство на 
К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 03, стан 000, на-

мена на зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, 
собност 002, материјал на градба 893 во површина од 
335 м2; згради во останато стопанство на К.П. бр. 
13646, зграда 1, влез 002, кат 04, стан 000, намена на 
зградата 00570 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 
002, материјал на градба 893 во површина од 335 м2; 
згради во останато стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 
1, влез 002, кат ПО, стан 000, намена на зградата 00570 
на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 001, материјал 
на градба 893 во површина од 333 м2; згради во остана-
то стопанство на К.П. бр. 13646, зграда 1, влез 002, кат 
ПР, стан 000, намена на зградата 00570 на ул. „11 
Октомври“ бр. 125, собност 001, материјал на градба 
893 во површина од 333 м2; помошна зграда на К.П. бр. 
13646, зграда 2, влез 001, кат СУ, стан 000, намена на 
зградата 00691 на ул. „11 Октомври“ бр. 125, собност 
001, материјал на градба 893 во површина од 43 м2, си-
те заведени во ИЛ. бр. 44920 за КО Центар 1, чиј пре-
пис се наоѓа во прилог, во корист на заложниот дове-
рител Експорт Импорт банка АД Скопје.            (34694) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог-хипотека со својс-

тво на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка 
Андреева од Велес под ОДУ број 388/03 од 17.12.2003 
над недвижниот имот сопственост на Акционерското 
Друштво за производство, трговија и услуги СВИЊАР-
СКА ФАРМА увоз-извоз Велес со матичен број 
5628687, детално опишан во член 2 од нотарскиот акт – 
Договор за залог – хипотека со својство на извршна ис-
права изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Ве-
лес под ОДУ број 388/03 од 17.12.2003 година, засно-
ван е залог – хипотека од прв ред во корист на залож-
ниот доверител Друштво за производство и преработка 
на месо СВИЊАРСКА ФАРМА ЛЈ ДОО Штип со ма-
тичен број 5775655 за обезбедување на паричното по-
барување во износ од 51.000.000,00 денари, запишан во 
листот Г од Имотниот лист број 24451 и листот Г од 
Имотниот лист број 25063 издадени од ДЗГР Одделе-
ние за премер и катастар Велес.                            (34700) 

___________ 
 
Врз основа на Договор за залог-хипотека со својс-

тво на извршна исправа изготвен од нотарот Славјанка 
Андреева од Велес под ОДУ број 387/03 од 17.12.2003 
над подвижните предмети сопственост на Акционер-
ското Друштво за производство, трговија и услуги 
СВИЊАРСКА ФАРМА увоз-извоз Велес со матичен 
број 5628687, детално опишан во член 2 од нотарскиот 
акт – Договор за залог со својство на извршна исправа 
изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес под 
ОДУ број 387/03 од 17.12.2003 година, заснован е залог 
од прв ред во корист на заложниот доверител Друштво 
за производство и преработка на месо СВИЊАРСКА 
ФАРМА ЛЈ ДОО Штип со матичен број 5775655 за 
обезбедување на паричното побарување во износ од 
51.000.000,00 денари, запишан во Централниот реги-
стар на Р. Македонија, Регистрациона канцеларија во 
Велес број 6 под единствен деловоден идентификацио-
нен број 10620030000133.          (34703) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Чифлик парцела број 231 во место викано 
“Полкина Нива“ нива со површина од 2600 м2 во Ката-
старска општина Чифлик, сопственост на Божинов Ри-
сто од с. Чифлик, Демир Капија, цена на продажба 
16.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во “Службен весник на Република  Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 3.                                                                (34728) 
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Се продава земјоделско земјиште во Катастарска оп-
штина Тимјаник парцела број 43/3 во место викано “Ко-
коладец“ интензивно лозје со површина од 3524 м2 во 
Катастарска општина Тимјаник; парцела број 43/8 во ме-
сто викано “Коколадец“ нива со површина од 3524 м2 во 
Катастарска општина Тимјаник; парцела број 43/9 во ме-
сто викано “Коколадец“ нива со површина од 6540 м2 во 
Катастарска општина Тимјаник,  сопственост на Измир-
лиевски Јордан од Скопје, ул. “Коце Металец“ бр. 64,  
цена на продажба 346.390,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Јане Сандан-
ски“ бр. 3.                                                                (34729) 

___________  
Се продава недвижен имот земјоделска парцела и 

тоа: 252 м2 од КП бр. 805/2, за КО Крстоар, на м.в. 
“Олеовско Патче“, со вкупна површина од 1740 м2, по 
цена од 150.000,00 денари, сосопственост на Димитар 
Дафовски од Битола, ул. “4-ти Ноември“ кула II/16. 

Се повикуваат другите сосопственици и соседите 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
“Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на истата. 

Во спротивно, го губат правото на предимствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. “Иван 
Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола.                      (34730) 

___________  
Се продава недвижен имот земјоделска парцела и 

тоа: 300 м2 од КП бр. 805/2, за КО Крстоар, на м.в. 
“Олеовско Патче“, со вкупна површина од 1740 м2, по 
цена од 180.000,00 денари, сосопственост на Димитар 
Дафовски од Битола, ул. “4-ти Ноември“ кула II/16. 

Се повикуваат другите сосопственици и соседите 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
“Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на истата. 

Во спротивно, го губат правото на предимствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. “Иван 
Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола.                      (34731) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште - нива построена 

на КП број 716, скица 16-14, место викано “Пазари-
ште“, класа 4-та, со површина од 2985 м2 во КО Мавро-
во, сопственост на Симеска Мара и Аница (по 1/24 иде-
ален дел) за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во “Службен весник на Република  Македо-
нија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. “Браќа Ѓиноски 
бр. 73 во Гостивар.                                                  (34732) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

сопственост на Конеска Живка од Прилеп, ул. “О. Ми-
хајлоски“ бр. 4, заведено во Имотен лист број 15 за КО 
Канатларци парцела број 2392, на место викано “Мура-
тов Бунар“ нива класа 3 со површина од 5502 м2, купо-
продажната цена изнесува 65.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците, сопствениците чие земјиште  граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на огласот во “Службен весник на Ре-
публика  Македонија“, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. “Кузман Јосифоски“ бр. 
8, Прилеп.                                                                (34733) 

___________ 
 
По пат на јавно наддавање се продава следниот 

недвижен имот: К.П. бр. 13312, зграда 1, влез 1, кат ПР, 
стан 1, намена на зграда 00513, во м.в. “К. Мисирков“ 
бр. 24, собност 003, во површина од 75м2 и К.П. бр. 
13312, зграда 1, влез 1, кат ПО, намена на зграда 00511, 
во м.в. “К. Мисирков“, собност 002, во површина од 
37м2, КО Кавадарци, кое право на сопственост е запи-
шано на лист В од Имотен лист бр. 8941 и идеален дел 
1/2 од земјиште под зграда 1, К.П. бр. 13312, зграда 1, 
план 014, скица 098, во м.в. “К. Мисирков“ во површи-
на од 120м2 и идеален дел од двор во површина од 
58м2, на К.П. бр. 13312, план 014, скица 098, во м.в. “К. 
Мисирков“, КО Кавадарци, кое право на сопственост е  
запишано на Имотен лист број 2920, а за почетна цена 
од 12.000 евра. 

Усменото наддавање ќе се одржи во просториите на 
нотарот Блага Иванова на ул. “Мито Хаџи Василев“ бр. 
38 на ден 30.01.2004 година со почеток од 09,00 часот. 

Заинтересираните лица за купување на предметот 
на залогот ќе може да учествуваат на усменото јавно 
надавање доколку најдоцна до денот на усното надава-
ње положат гаранција кај нотарот Блага Иванова во ви-
сина од 10% од определената купопродажна цена. 

Предметот на продажбата се наоѓа во КО Кавадар-
ци, м.в. "К. Мисирков" Кавадарци. Лицата кој се заин-
тересирани за купување на недвижноста можат за поб-
лиски информации да се обратат кај лицето Димков 
Блажо од Кавадарци, а може недвижноста да се разгле-
да од страна на заинтересираните лица секој работен 
ден од 10,00 часот до 14, 00 часот, врз основа на прет-
ходна согласност од нотарот Блага Иванова. 

Наддавањето се заклучува по истекот на три мину-
ти непосредно по ставањето на најповолната понуда. 

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена - 
веднаш до крајот на денот на продажбата. Во спротив-
но, го губи правото на враќање на гаранцијата. 

                                                                            (34735) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважечки следните документи: 
Пасош бр. 1817965 на име Ризвани Мугни, Струга. 
Пасош бр. 1387190/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Зекирија Мемеди, с. Студеничани,Скопје.           (34350) 
Пасош бр.1742279 издаден од СВР-Скопје на име 

Живковиќ Драган, ул. "Црниче" бр. 13, Скопје.  (34351) 
Пасош бр. 1764804 издаден од СВР-Скопје на име 

Брути Неџат, ул. "Дижонска" бр. 1/4-а, Скопје.  (34359) 
Пасош бр. 099223 на име Кујовиќ Назиф, Крушево.  
Пасош бр. 1263275 на име Даути Блериме, с. Дело-

гожди, Струга.                                             (34421) 
Пасош бр. 1155452/98 издаден од СВР-Тетово на име 

Ракип Ислами, ул. "М. Тито" бр. 37, Тетово.       (34423) 
Пасош бр. 0708542 издаден од СВР-Скопје на име 

Трајаноски Сашо, бул. "Ј. Сандански" бр. 61/37, 
Скопје.                                                                    (34424) 

Пасош бр. 1272134 издаден од СВР-Скопје на име 
Сами  Буши, ул. "Зеф Љуш Марку" бр.17-а, Скопје. 

Пасош бр. 1292268 на име Коцев Сашко, с. Подареш, 
Радовиш.                                                     (34479) 

Пасош бр. 1411790 на име Јусуфоска Анита, ул. "Ј. 
Сандански" бр. 75, Охрид.                              (34481) 

Пасош бр. 1744793 издаден од СВР-Скопје на име 
Ничевски Слободан, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 70/4-5, 
Скопје.                                                            (34482) 

Пасош бр. 1095510 издаден од СВР-Скопје на име 
Алилов Руфат, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 41, Скопје. 
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Пасош бр. 1812481 издаден од СВР-Куманово на име 
Милутко Илиевски, ул. "30-ти Јули" бр. 12, Куманово. 

Пасош бр. 575224 издаден од СВР-Скопје на име 
Бошкова Благица, ул. "Е. Дураку" бр. 1/3-1, Скопје. 

Пасош бр. 1805812/02 издаден од СВР-Скопје на име 
Мартин Киевски, бул. "АСНОМ" бр. 34/1-9, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 1535107 издаден од СВР-Куманово на име 
Шерифи Арун, с. Оризаре, Куманово.            (34643) 

Пасош бр. 1095915 издаден од СВР-Куманово на име 
Рамани Џевдет, с. Матејче, Куманово.            (34652) 

Пасош бр. 1922926 на име Ѓура Сабиха, с. Велешта, 
Струга.                                                              (33826) 

Пасош бр. 1662537/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Томоски Дејан, ул. "В. Наумчевски" бр. 24-б, Скопје. 

Пасош бр. 1901205 издаден од СВР-Куманово на име 
Зенел Зенељи, с. Опае, Куманово.               (34671) 

Пасош бр. 1776674 издаден од СВР-Скопје на име 
Арифи Екрем, ул. "Менделеева" бр. 22, Скопје. (34672) 

Пасош бр. 1230981/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Алими Арбен, с. Арачиново, ул. "8" бр. 31, Скопје.                                                                     

Пасош бр. 164465 издаден од СВР-Тетово на име 
Бедри Рамадани, с. Шипковица, Тетово.        (34734) 

Пасош бр. 1551986/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Рамани Ваљдет, ул. "Христифор Жефаровиќ" бр. 3/7, 
Скопје.                                                            (34744) 

Пасош бр. 1250842/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Рамадани  Бесим, с. Беловиште, Гостивар.   (34745) 

Пасош бр. 1760509 издаден од СВР-Скопје на име 
Евагелополус Марино, ул. "Бапчор" бр. 16/6, Скопје.                                                                    

Пасош бр.761910/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Беадин Демири, с. Слупчане, Куманово.      (34765) 

Пасош бр. 0523038 на име Садику Мустафа, Струга. 
Пасош бр. 1684401 на име Сребренов Венцо, ул. "7-

ми Септември" бр. 9, Кочани.                       (34777) 
Пасош бр. 1666183 на име Велков Благојче, ул. "7-ми 

Септември" бр. 9, Кочани.                              (34778) 
Пасош бр. 1971594 на име Мехмедоски Шабан, 

Струга.                                                                    (34779) 
Пасош бр. 1411481 на име Рушити Кујтиме, с. Туин, 

Кичево.                                                             (34781) 
Пасош бр. 1470018 на име Атанасов Коце, Радовиш. 
Пасош бр. 0150197 на име Миле Илов, ул. "К. Крс-

тев" бр. 100, Кавадарци.                              (34783) 
Пасош бр. 0990416 на име Николова Цветанка, ул. 

"Браќа  Хаџи Техови" бр. 38-1/6, Кавадарци.      (34784) 
Пасош бр. 1901713/03 издаден од СВР-Куманово на 

име Иљази Хирмет, с. Лојане, Куманово.         (34789) 
Пасош бр. 1833687/03 издаден од СВР-Скопје на име 

Зимри Џафери, с. Арачиново, Скопје.            (34808) 
Пасош бр. 1452319/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Зендели Ејди, ул. "14" бр. 9, с. Арачиново, Скопје.                                                                    
Пасош бр. 1707146 издаден од СВР-Тетово на име 

Хасани  Авдирахим, с. Пирок, Тетово.        (34824) 
Пасош бр. 1634460 издаден од СВР-Гостивар на име 

Османи Букурије, с. Сенокос, Гостивар.        (34847) 
Пасош бр. 198631/94 издаден од СВР-Тетово на име 

Беадини Мемет, ул. "106" бр.6, Тетово.          (34876) 
Пасош бр. 1729534 издаден од СВР-Тетово на име 

Ќазими Мерита, с. Јажинце, Тетово.        (34903) 
Пасош 1729535 издаден од СВР-Тетово на име 

Ќазими Фавзија, с. Јажинце, Тетово.        (34907) 
Пасош бр.1001711 издаден од СВР-Тетово на име 

Баки Муарем, с. Јажинце, Тетово.               (34917) 
Пасош бр. 748968/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Сељами Исаки, ул. "П. Тошев" бр. 34, Скопје.    (34969) 
Пасош бр. 0449080 издаден од СВР-Скопје на име 

Гордан Давитковски, ул. "Ф. Прешерн" бр. 77, Скопје. 
Пасош бр. 1511575 на име Чкатроска Ирена, Прилеп. 
Пасош бр. 1336893 на име Весоски Петар, ул. "Пабло 

Неруда" бр. 10, Струга.                              (34992) 
Пасош бр. 1408355 на име Горанчо Захариев, 

Виница.                                                                    (34993) 
Пасош бр. 1243575 на име Јашари Исак, с. Шемшево, 

Тетово.                                                            (34995) 
Пасош бр. 1828826 на име Исинова Арије, с. Чанак-

лија бр. 70, Струмица.                              (34996) 
Пасош бр. 1625355 на име Аллајбегу Адријан, Дебар. 

Пасош бр. 1188216 издаден од СВР-Тетово на име 
Шаини Семи, ул. "186" бр. 8, Тетово.       (35046) 

Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 71/03 за 
пасош бр. 387390/94 на име Димитровски Димче, ул. 
"АСНОМ" бр. 78/2-24, Скопје, се сторнира.        (34329) 

Во огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 82/03 
на име Тошев Александар, бул. "3-та Македонска 
бригада" бр. 25, Скопје, наместо "пасош бр. 
14513723/00" треба да стои "пасош бр. 1451372/00". 

Чекови од тековна сметка бр. 14790501 од бр. 1116-
223 до бр. 1116236 и бр. 1116242 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Стојанов Аце, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 13739786 од бр. 600555 
до бр. 600561 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Хаџиќ Џафер, Скопје.        (34338) 

Чекови од тековна сметка бр. 28682 од бр. 953036 до 
бр. 953039 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Бисерка Филипова, Скопје.             (34626) 

Чекови од тековна сметка бр. 14631392 од бр. 1133-
613 до бр. 1133632 и бр. 5411657, 5411658 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Цинцев Дарко, 
Скопје.                                                             (34662) 

Чек од тековна сметка бр. 9131-02 со бр.004811192 
издаден од Охридска банка АД Охрид на име Моми-
роски Благојче, ул. "28-ми Април" бр. 49, Охрид.  

Чекови од тековна сметка бр. 6377925 од бр. 821982 
до бр. 821988 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Аргировски Лазо, Скопје.        (34799) 

Работна книшка на име Пејчиноски Перо, ул. "М. 
Тито" бр. 38, Крушево.                                      (34281) 

Работна книшка на име Шајноски Ахмет, с. Лабу-
ништа, Струга.                                                     (34284) 

Работна книшка на име Ѓорѓевски Драган, с. 
Тромеѓа, Куманово.                                      (34286) 

Работна книшка на име Арсов Дејан, ул. "Ѓ. Димит-
ров" бр. 29, Велес.                                      (34288) 

Работна книшка на име Трифуноски Благоја, Охрид. 
Работна книшка на име Месут Саитоски, с. Пласни-

ца, Мак. Брод.                                             (34290) 
Работна книшка на име Попов Тони,Скопје     (34299) 
Работна книшка на име Надица Колевска, Скопје. 
Работна книшка на име Никола Исајловски, Скопје. 
Работна книшка на име Сејдиоски Рамадан, с. 

Цветово, Скопје.                                             (34358) 
Работна книшка на име Фадил Даци, ул. "Клинска 

леса" бр. 7, Скопје.                                      (34360) 
Работна книшка на име Стаменковска Верка, Скопје. 
Работна книшка на име Али Ќаили, Скопје.     (34363) 
Работна книшка на име Јаневска Зорица, ул. "Б. 

Бастеро" бр. 11/2, Битола.                              (34389) 
Работна книшка на име Јовановиќ Миодраг, с. 

Тромеѓа, Куманово.                                      (34391) 
Работна книшка на име Ќазимоски Сеат, с. Лабуниш-

та, Струга.                                                     (34393) 
Работна книшка на име Цветкоска Билјана, Гостивар. 
Работна книшка на име Назми Елези, с. Поповјани, 

Кичево.                                                             (34397) 
Работна книшка на име Муаремоски Блерим, с. Деб-

реште, Прилеп.                                             (34402) 
Работна книшка на име Горгиева Гроздана, с. Обле-

шево, Кочани.                                             (34404) 
Работна книшка на име Мисим Мисими, с. Теарце, 

Тетово.                                                             (34407) 
Работна книшка на име Исени Фатмир, с. Студени-

чани, Скопје.                                                     (34408) 
Работна книшка на име Арбен Алити, ул. "101" бр. 8, 

Тетово.                                                             (34409) 
Работна книшка на име Рефик Шаќири, Скопје. 
Работна книшка на име Конев Борис, Скопје. 
Работна книшка на име Абдулраим Муслију, 

Гостивар.                                                     (34452) 
Работна книшка на име Павловиќ Дејан, ул. "Н. 

Тесла" бр. 52, Куманово.                              (34453) 
Работна книшка на име Цакаловски Орхан, с. Трабо-

тивиште, Делчево.                              (34454) 
Работна книшка на име Јана Велева, Гевгелија. 
Работна книшка на име Мијалова Љубинка, Радовиш. 
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Работна книшка на име Ристоска Елвира, Скопје. 
Работна книшка на име Стојкова Велика, Скопје. 
Работна книшка на име Авдилмеџит Таири, с. Сарај, 

Скопје.                                                             (34591) 
Работна книшка на име Јакуп Гази, Скопје.     (34663) 
Работна книшка на име Ќемал Османи, Скопје. 
Работна книшка на име Коцевски Ристо, ул. 

"Охридска" бр. 25/16, Битола.                       (34674) 
Работна книшка на име Простиженовски Љубе, с. 

Могила, Битола.                                             (34675) 
Работна книшка на име Везенкоски Данчо, ул. "О. 

Чопела" бр. 29, Прилеп.                              (34676) 
Работна книшка на име Игор Дамјаноски, бул. 

"Осло" бр. 26-1, Кичево.                                      (34679) 
Работна книшка на име Горгиева Даниела, Делчево. 
Работна книшка на име Миланов Стојан, Виница. 
Работна книшка на име Салију Дилавер, Гостивар.                                                                    
Работна книшка на име Елвин Ајгаровски, Скопје.                                                                     
Работна книшка на име Милчо Мојсов, Скопје. 
Работна книшка на име Демиров Качман, Скопје. 
Работна книшка на име Атанасовиќ Кети, ул. "Т 

Думба" бр. 93, Куманово.                              (34748) 
Работна книшка на име Степаноска Билјана, Охрид. 
Работна книшка на име Андонов Љупчо, с. Градовци, 

Кочани.                                                            (34759) 
Работна книшка на име Јованов Лазарчо, Кочани. 
Работна книшка на име Рамадан Амзов, с. Јаболчиш-

те, Велес.                                                     (34763) 
Работна книшка на име Дојчиновски Миал, ул. 

"Васил Главинов" бр. 35, Велес.                       (34764) 
Работна книшка на име Салие  Фаик,Скопје.   (34776) 
Работна книшка на име Фикрет Алиевски, с. Љубо-

тен, Скопје.                                             (34844) 
Работна книшка на име Енес Имери,Скопје.    (34942) 
Работна книшка на име Жаклина Лазаревска, ул. 

"Ванчо Јаневски" бр. 18, с. Горно Оризари, Битола. 
Работна книшка на име Димоска Љубица, с. Лавчани, 

Кичево.                                                             (34965) 
Работна книшка на име Узунов Илија Ѓорѓе, ул. "М. 

Тито" бр. 2, Дојран, Гевгелија.              (34967) 
Работна книшка на име Пешовска Мирјана, ул. 

"Пролетерска" бр. 4, Делчево.                       (34968) 
Работна книшка на име Данилова Бона, Кочани. 
Работна книшка на име Нургјас Халидов, ул. "С. 

Манов" бр. 96, Кочани.                                      (34975) 
Работна книшка на име Зоран Андов, ул. "Д. Влахов" 

бр. 15, Демир Капија.                              (34978) 
Работна книшка на име Павлина Јанева, ул. "М. 

Тито" бр. 128-4/3, Неготино.                       (34979) 
Работна книшка на име Денковска Гордана, ул. "Е. 

Спасов" бр. 9, Куманово.                              (34985) 
Воена книшка на име Јованов Виктор, с. Покрајчево, 

Радовиш.                                                     (34293) 
Воена книшка на име Сабри Селимов, Скопје.(34355) 
Воена книшка на име Методи Јосифов, Пробиштип. 
Воена книшка на име Фуад Смаили, Скопје.    (34680) 
Воена книшка на име Авдираман Османи, Скопје. 
Воена книшка на име Мервет Рамадани, Скопје. 
Воена книшка бр. 020360 на име Меце Сафет, Дебар. 
Свидетелство од 8 одделение на име Шемседин Име-

ри, с. Студеничани, Скопје.                       (34280) 
Свидетелство од 8 одделение на име Јашари Екрем, с. 

Матејче, Куманово.                              (34285) 
Свидетелство на име Стоевски Иле, ул. "М. Тито" бр. 

49/3, Прилеп.                                             (34291) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Вук 

Караџиќ"-Куманово на име Шерифи Орхан, ул. "Б. И. 
Гуне" бр. 67/2, Куманово.                               (34292) 

Свидетелство за 3 година и диплома издадени од 
трговското училиште "Цветан Димов"-Скопје на име 
Азири Артон, Скопје.                              (34346) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ во с. 
Малино - Скопје на име Идаете Рушитовска, с. Брест, 
Скопје.                                                            (34352) 

Свидетелство за 4 година издадено од ГМЦ "Чеде 
Филиповски Даме"-Скопје на име Ќаили Шеваљ, 
Скопје.                                                                    (34362) 

Свидетелство на име Јакимовска Горда, с. Крилатица, 
Кратово.                                                             (34388) 

Свидетелство од 4 одделение на име Халили Аргент, 
Гостивар.                                                     (34395) 

Свидетелство од 8 одделение на име Јанев Стојан, с. 
Злеово, Радовиш.                                             (34398) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Пере 
Тошев" на име Коца Рамка, Прилеп.          (34399) 

Свидетелства  од 1, 2 и 3 година издадени од гимна-
зијата "М. Милески" на име Џемаил Селими, Кичево. 

Свидетелство од  8 одделение на име Тркалевски 
Драган, Берово.                                                     (34403) 

Свидетелство од основно образование на име Суло-
ска Фитнета, Струга.                              (34405) 

Свидетелство на име Гогов Митко, Нов Дојран. 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Васка 

Арсовска, Тетово.                                      (34420) 
Свидетелство на име Јефремова Пешова Елизабета, 

Виница.                                                            (34455) 
Свидетелство на име Халими Емини, ул. "151" бр. 23, 

Тетово.                                                             (34459) 
Свидетелство од 4 година економско училиште на 

име Бурими Шабани, ул. "Есперанто" бр. 1-1/3, 
Куманово.                                                     (34462) 

Свидетелство на име Велиу Амир, Струга.       (34677) 
Свидетелство на име Ајвази Теута, ул. "Цар Самоил" 

бр. 27, Куманово.                                             (34749) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Ри-

линдија"-с. Лојане на име Имери Љуљзим, с. Лојане, 
Куманово.                                             (34750) 

Свидетелство од 4 година на име Сунчица Вељко-
вска, Куманово.                                                     (34751) 

Свидетелство од 6 одделение на име Бејтовиќ Бејра, 
с. Борино, Крушево.                              (34753) 

Свидетелство од 4 одделение на име Бејтовиќ Хај-
руша, с. Борино, Крушево.                       (34754) 

Свидетелство на име Лирим Илјази,Струга.     (34755) 
Свидетелство од 8 одделение на име Наумоска 

Јасминка, Струга.                                      (34756) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанов 

Костадин, Кочани.                                      (34758) 
Свидетелство на име Нургјас Халидов, Кочани. 
Свидетелство на име Атанасов Виктор, Радовиш. 
Свидетелство од 8 одделение на име Селмани 

Џеваир, с. Челопек, Тетово.                       (34769) 
Свидетелство на име Лума Бесим, ул. "Јане 

Сандански"бр. 51, Тетово.                              (34770) 
Свидетелства од 4, 5, 6 и 7 одделение на име Џејлане 

Ајвази, с. Опае, Куманово.                       (34961) 
Свидетелство од 8 одделение на име Демиров Нејат, 

ул. "Партизанска" бр. 55, Штип.               (34966) 
Свидетелства од 1 и 2 година издадени од 

училиштето "М. Милески" на име Садику Али, с. 
Премка, Кичево.                                             (34971) 

Свидетелство од 8 одделение на име Ферати Беџет, с. 
Камењане, Тетово.                              (34972) 

Свидетелство од 7 одделение на име Фетаи Фекрије, 
с. М. Речица, Тетово.                              (34973) 

Свидетелство на име Тодоровски Зоран, Велес. 
Свидетелство на име Касамовски Асиме, с. Бузалко-

во, Велес.                                                     (34981) 
Свидетелство од 3 година издадено од "Р. Р. Ричко" 

на име Крстевски Васко, ул. "Егејска" бр. 74, Прилеп.
                                                            (34982) 

Свидетелства: од 5, 6, 7 и 8 одделение на име 
Атанасовска Марина, ул. "Китка" бр. 9, Скопје. (34988) 

Ученичка книшка издадена од економското училиш-
те "Васил Антевски Дрен"-Скопје на име Ѓорѓиева 
Евгенија, Скопје.                                             (34373) 

Ученичка книшка издадена од ЕТУЦ "Михајло 
Пупин"-Скопје на име Шумковски Бојан, Скопје. 

Ученичка книшка издадена од ДСМУ " Др. Панче 
Караѓозов"-Скопје на име Анастасија Ѓуфтева, Скопје. 

Ученичка книшка издадена од ОУ "Кочо Рацин" на 
име Даниел Димитровски, Куманово.        (34771) 

Ученичка книшка издадена од гимназијата "Ј. Б. 
Тито"-Скопје на име Димитровска Љубица, Скопје. 
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Ученичка книшка издадена од ОУ "Блаже Конески"- 
Скопје на име Лиман Един, Скопје.       (34819) 

Ученичка книшка на име Стеваноски Сашко, ул. "Ј. 
Грабулоски" бр. 86, Прилеп.                       (34970) 

Индекс бр. 46804 издаден од Економски факултет 
Скопје на име Маленков Иван, Скопје.        (34668) 

Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 80/03 за 
индекс бр. 0136-321 М/01 издаден од ММ-Колеџ на 
име Стоичкова Елена, Скопје,се сторнира.         (34513) 

Диплома на име Пешев Далибор, ул. "Г. Делчев" бр. 
47, Штип.                                                                  (34279) 

Диплома на име Јованоски Бојан, Гостивар.    (34283) 
Диплома издадена од ДУЦ "Ѓорѓи Димитров"-Скопје 

на име Ѓорѓиоски Ивица, Гостивар.           (34347) 
Диплома на име Камчева Александра, Радовиш. 
Диплома на име Ибраимов Ерол, Делчево.        (34457) 
Диплома за завршен 4 степен ССС издадена од ДСУ 

"Арсени Јовков" на име Шакири Абдилмеџит, Скопје. 
Диплома на име Петкоска Милена, Струга.      (34752) 
Диплома на име Шќипе Фејза, Гостивар.          (34767) 
Диплома на име Павлоски Александар, ул. "Б. Бла-

жески" бр. 13, Гостивар.                              (34772) 
Диплома за завршено средно образование-земјо-

делска насока издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен   
на име Лабачевски Гоце, с. Јанковец,  Ресен.      (34773) 

Диплома на име Крстева Изабела, ул. "Х. Карпош" 
бр. 6/21, Штип.                                             (34976) 

Диплома на име Митев Зоран, с. Добрешенци, 
Струмица.                                                     (34977) 

Диплома на име Величковски Дејан, Калин камен бр. 
4, Крива Паланка.                                      (34983) 

Диплома на име Матески Јорде, ул. "Т. Богданоски" 
бр. 6, Гостивар.                                             (34986) 

Лична карта на име Емилија Саздовска, ул. "Марк-
сова" бр. 6/2/14, Велес.                              (34766) 

Штедна книшка бр. 1201 53 издадена од Комерцијал-
на банка-Филијала Охрид на име Марјан Анѓелкоски, 
Охрид.                                                            (34458) 

 Здравствена легитимација на име Колев Ненад, ул. 
"67" бр. 2, Градско, Велес.                              (34410) 

Даночна картичка бр. 5007998112667 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Чајџилница Аксарај, 
Тетово.                                              (34295) 

Даночна картичка бр. 4007992105118 издадена од 
Управа за јавни приходи на име Филипоски Богољуб, 
Гостивар.                                                     (34356) 

Даночна картичка сер. бр. 0013511 издадена од Уп-
рава за јавни приходи на име ЈТД МАЛИНА, Радовиш. 

Даночна картичка издадена од Управа за јавни при-
ходи на име ТДПУТТ ЈО-СО ДООЕЛ Јованоски Бране, 
Мак. Брод.                                             (34411) 

Даночна картичка бр. 4030002441374 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Група за развој 
на подсекторот домат и пиперка во секторот 
земјоделство, Скопје.                                       (34426) 

Даночна картичка бр. 4030993188124 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Промшпед - 
комерц, Скопје.                                             (34710) 

Даночна картичка бр. 5030000212401 издадена од  
Управа за јавни приходи-Скопје на име ТП Мода  
Трговија на мало, Скопје.                              (34774) 

Даночна картичка бр. 4030000395405 издадена од 
Управа за јавни приходи-Скопје на име Маџар 
ДООЕЛ, Скопје.                                             (34869) 

Даночна картичка сер. бр. 0068513 и дан. бр. 401598-
9100850 издадена од Управа за јавни приходи на име 
УГОСТИТЕЛ ДОО, Пешовска Иванка, Крива Паланка. 

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
на име Зибери Музафер, Гостивар.                (34294) 

____________ 
 

Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност ЕЛЕГАНТ-Али Исени, Скопје.        (34505) 

Престанува со вршење занаетчиска дејност  "АЛКО"- 
Горан Костенцовски , Скопје.               (34841) 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
 

За повикување на поранешните сопственици и нивни 
правни наследници за пријавување на побарувањата кон 
„Раде Кончар“ – Трговија и застапување  - Друштво со 
ограничена одговорност во општествена сопственост, со 
полна одговорност – Скопје ги повикува поранешните 
сопственици и нивните правни наследници, државјани 
на Република Македонија, доколку имаат, да ги најават 
своите побарувања кон „Раде Кончар“ - Трговија и за-
стапување  - Друштво со ограничена одговорност во оп-
штествена сопственост, со полна одговорност – Скопје 
во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Своите побарувања барателите да ги достават исто-
времено до „Раде Кончар“ - Трговија и застапување  - 
Друштво со ограничена одговорност во општествена 
сопственост, со полна одговорност – Скопје и до Аген-
цијата за приватизација на Република Македонија. 

Барањата за заштита на своите права се доставуваат 
на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 3/94).          (34587) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И   П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-

бавки  (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 75/2003 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 1. Набавувач  
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. “Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
- колективно осигурување на припадниците на Ми-

нистерството за внатрешни работи од последица на 
смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и смрт 
од болест во 5 степени на ризик за период 2003 и 2004 
година - по преглед. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-

зичко лице, регистрирано за дејноста  во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен 
весник на РМ“ бр. 21/2002). 

 
II.СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Начин  на плаќање на премија. 
Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно 

ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави 
банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во 
висина на бараниот износ. 

 
III. Придружната документација која понудувачот, 

во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки 
(“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), задолжително 
треба да ја приложи: 

1. Извод од регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во 

оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност; 

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар; 

6. Доставената документација не се враќа. 
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IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- висина на премија  80 бода, 
- рок на исплата на осигурената сума  20 бода.  
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 12.01.2004 година 
во 10,00 часот во зграда бр. 5 на 5 спрат, кога ќе се 
отвораат понудите, во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Заедно со понудата задолжително да се достави и 
примерок од полиса. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 3112-141. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 11 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), АД „Еле-
ктростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 06-3/2003 

ЗА ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОД РАБОТНА РА-
КА ЗА РЕМОНТНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК БИТОЛА ЗА ПЕРИОД 
ЗА 2004 ГОДИНА СО ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ  НА ПОНУДУВАЧИ 

ПРЕТ КВАЛИФИКАЦИЈА  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е АД „Електросто-

панство на Македонија“ – Скопје,ул. „11 Октомври“ 
бр. 9, за потребите на Подружница РЕК Битола. 

1.2. Предмет на јавниот повик е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачи како можни носители на набавка – услуга 
од работна рака за ремонтни активности по специфика-
ција за потребите на Подружница РЕК Битола. 

Тендерската документација може да се подигне од 
Комерција на РЕК Битола со претходна уплата на 300 
денари на благајна на РЕК Битола. 

1.3. Повикот е јавен и анонимен со право на учес-
тво на сите правни и физички лица кои вршат дејност 
согласно набавката. 

1.4. Постапката по повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 
21/2002).  

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки на Подружница 

РЕК – Битола има потреба преку документација, прет-
ходно да ја утврди подобноста на понудувачи, кои би 
биле повикани да достават понуди за услуга од работна 
рака за ремонтни активности по спецификација за по-
требите на Подружница РЕК Битола. 

2.2. Понудувачите кои се бават со дејност согласно 
набавката, можат да се пријават на Ограничениот по-
вик врз основа на оценка сопствена дали имаат потре-
бен економски-финансиски бонитет, средства за реали-
зирање на набавката, како и ако против нив нема пра-
восилна пресуда со изречена мерка за безбедност – за-
брана за вршење на дејност. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон пријавата од дел II-ри точка 2, понудувачи-

те треба да ги приложат следните документи:  
- документ за економско-финансиски бонитет од 

Централен регистар. 
Странско правно или физичко лице доставува реви-

зорски извештај од странска реномирана ревизорска 
институција регистрирана за вршење ревизија, преве-
ден на македонски. 

- документ за техничко-технолошки бонитет (листа 
на расположив стручен кадар, со број на извршители 
со квалификациона структура, работно искуство, рас-
положива опрема, алат, прибор, транспортни средства 
и други физички капацитети потребни за реализирање 
на набавката, 

- референца за извршена иста или слична работа во 
последните 3 (три) години со назив на инвеститори, да-
туми на извршување на работите и износи во денари, 

- документ за менаџерска способност, 
- потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и др. јавни давачки, 
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на 
дејност, 

- потврда од суд дека не е отворена постапка за сте-
чај или ликвидација, 

- документ за регистрација за вршење дејност. 
Целокупната документација треба да биде ориги-

нал или заверени копии на нотар не постари од шест 
месеци. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе 
оцени дека документите во врска со претквалификаци-
јата се лажни неточни или некомплетни. 

Со понудата да се достави доказ (уплата) за подиг-
ната тендерска документација. 

3.2. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворено плико кое во горниот лев агол тре-
ба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на 
ограничениот повик. 

3.3. Крајниот рок за доставување на документаци-
јата изнесува 30 дена од денот на објавувањето на огра-
ничениот повик во весникот „Утрински весник“ и 
„Службен весник на РМ“. 

3.4. Пријавите се доставуваат на адреса, Подружни-
ца РЕК Битола – Новаци, ул. „Новачки пат“ бб, Битола 
/за Комисија за јавни набавки/. 

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
согласно барањата содржани во повикот нема да се 
разгледува. 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за акцизите 

(“Службен весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96 и 25/2000), управителот на Трговското друштво 
за промет на стоки и услуги “Европрогрес трејд“ Мило-
рад увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на 24.12.2003 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ 

 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување 

од 20 парчиња се утврдува како следи:  
Вид на цигара   Малопрoдажна цена 
TRINITY Slim         60,00 денари 
2. Оваа одлука ќе се применува од 24.12.2003 година. 

 
             Овластено лице 

       Јасминка Стојковска с.р. 
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Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усогла-
сување на претпријатие во трговско друштво на ДПУТ 
”МПС“ Владица и др. Д.О.О Куманово, управителот на 
ден 24.12.2003 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА  

НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ  
1. Малопродажната цена на пурите и цигарилосите 

се утврдува како што следува:  
О п и с        Парчиња     Вкупна      Малопродажна 

       во кутија  тежина (гр.)   цена со ДДВ 
        CLUBMASTER 
1. SUPERIOR SUMATRA   10          10,50           160,00 
2. SUPERIOR SUMATRA   20          21,00           300,00 
3. SUPERIOR BRASIL        20          23,00           300,00 
4. MILD SUMATRA            20          21,00           310,00 
5. EXPORT BLUE              20          20,40           320,00 
6. MILD BRASIL              20          23,00           310,00 
7. MINI VANILLA               20          17,80           310,00 
8. VANILLA GOLD             20          26,00    380,00 
9. VANILLA TUBES  
    GOLD                 4          14,20    380,00 
10. VANILLA TUBES  
      GOLD                 1            3,55    100,00 
11. FELLOWS              20          26,00    340,00 
12. FELLOWS FILTER        20          27,00    420,00 
13. FELLOWS BLACK  
      CHERRY              20          26,00    340,00 
14. FELLOWS BLACK  
      CHERRY Filter              20          27,00    420,00  
      TROPENSCHATZ 
15. CORONA FORMAT        5          40,80    190,00  
      VASCO DA GAMA 
16. CORONA  
      No.2  Maduro                 5        41,00    380,00 
17. CORONA  
      No.2  Capa De Cuba          5        40,25    400,00 
18. CORONA No.2 Claro       5        40,50    380,00 
19. CAPA DE CUBA  
      Cigarillos  10      17,00    220,00  
      INDEPENDENCE 
20. CIGAR TUBOS  1          8,50    140,00  
21. FRIENDS Aromatic 1          3,55    100,00  

HANDELSGOLD 
22. 100 K   10      30,90    120,00 
23. 151 SUMATRA  10      34,90    140,00 
24. 201 SUMATRA    5      26,80    120,00 
25. VANILLA TIP Cigarillos   5      14,00    120,00 
26. CHERRY TIP Cigarillos   5      14,00    120,00 
27. CLASSIC TIP Cigarillos   5      14,00    120,00 
28. 301 SUMATRA    5      37,30    170,00 
29. 373 FEHLFARBEN  
      SUMATRA  10      34,00    260,00 
30. 374 FEHLFARBEN  
      BRASIL  10      35,50    260,00 
31. SUMATRA    5      41,75    150,00  

    DAVIDOFF 
32. MILLENIUM  
      CHURCHILL    4      61,60 7.500,00 
33. MILLENIUM  
      CHURCHILL  10    154,00             18.300,00 
34. MILLENIUM  
      ROBUSTO    4      52,40 4.180,00 
35. MILLENIUM ROBUSTO 25    327,50             26.500,00 
36. MILLENIUM  
      LONSDALE    5      54,50     4.780,00 
37. MILLENIUM  
      LONSDALE  25    272,50             24.200,00 
38. MILLENIUM PETIT  
      CORONA    5      41,00 3.460,00 
39. MILLENIUM PETIT   
      CORONA    25     205,00          17.300,00 
40. ANIVERSARIO  
      No.3 TUBOS    3         45,60 3.750,00 
41. ANIVERSARIO  
      No.3 TUBOS  20       304,00          24.900,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 BUNDLE SELECTION 
42. CHURCHILL  16       240,00 3.050,00 
43. CORONA  16       150,40 2.480,00 
44. FIGURADO  16       163,20 2.580,00 
45. LONSDALE  16       188,80 2.680,00 
46. PETIT CORONA 16       139,20 2.360,00 
47. ROBUSTO  16       208,00 2.780,00  

     CAFÉ CREME 
48. CAFÉ CRÈME  
      BLUE 10  10           7,90    190,00  

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзи-
ното донесување. 

         „МПС“ Владица и др. 
        Д.О.О. 

       Владица Илиевски, с.р.  
С О Д Р Ж И Н А 
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