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715. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 

 
Се прогласува Законот за надворешно трговско 

работење, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година. 
 
Бр. 07-2534/1                  Претседател 

20 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
    Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co овој закон се уредува надворешно трговското 

работење кое ги опфаќа надворешно трговскиот про-
мет, вршењето на стопански дејности во странство, ка-
ко и заштитните мерки при увозот и извозот на стоки. 
 

Член 2 
Поимите употребени во овој закон го имаат следно-

во значење: 
- закана од сериозна штета - е веројатност дека во 

однос на конкретна положба на домашното производ-
ство ќе настане значително влошување; 

- сериозна штета - е значително влошување на по-
ложбата на домашното производство; 

- штета - е сериозна штета нанесена на домашното 
производство, закана дека ќе настане значителна штета 
за домашното производство или значително влошува-
ње на положбата на домашното производство; 

- домашно производство - е произведување на иста 
или слична стока на територијата на Република Маке-
донија од сите производители или производителите 
чие производство на стоката претставува најголем дел 
од вкупното производство на стоката; 

- субвенциониран увоз - е кога стоката која се уве-
зува во Република Македонија е предмет на непосред-
на или посредна помош при производството или изво-
зот во државата од којашто потекнува стоката или од 
којашто се извезува; 

- дампинг - е кога стоката се увезува во Република 
Македонија по цена која е пониска од нејзината нор-
мална вредност; 

- антидампингшки давачки - се средства чиј износ 
не е поголем од маржата на дампингот кај стоките што 
се во прашање; 

- маржа на дампинг - е разликата во цената на сто-
ката која е увезена и е пониска од нејзината нормална 
вредност и 

- нормална вредност во дампинг - е цената која на 
пазарот на државата од којашто стоката се извезува во 
редовното трговско работење се пресметува на слична 
стока. 

Член 3 
Надворешно трговски промет и стопански дејности 

во странство, можат да вршат трговски друштва и дру-
ги правни лица кои вршат трговска дејност (во ната-
мошниот текст: друштво). 
 

Член 4 
Правото на надворешно трговското работење се 

стекнува со денот на уписот на друштвото во трговски-
от регистар. 

 
II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНО  

ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
 

Форми на извоз и увоз 
 

Член 5 
Извозот и увозот на стоките е слободен (ЛБ). 
Определени стоки можат да се извезуваат и увезу-

ваат врз основа на дозвола (Д) кога е во прашање извр-
шување на меѓународни договори, регулирање на изво-
зот и увозот на вооружување и воена опрема и извозот 
и увозот на историски и уметнички дела и одделни 
благородни метали. 
Заради усогласување на размената на стоки и услу-

ги со определени земји или региони, извозот и увозот 
на определени стоки може регионално да се насочува 
со издавање согласност. 
Дозволата за извоз и увоз на стоки за извршување 

на меѓународни договори, за извоз и увоз на одделни 
благородни метали и согласноста од ставот 3 на овој 
член ја издава Министерството за економија. 
Дозволата за извоз и увоз на вооружување и воена 

опрема ја издава Министерството за одбрана, односно 
Министерството за внатрешни работи, а дозволата за 
извоз и увоз на историски и уметнички дела ја издава 
Министерството за култура. 
 

Член 6 
Владата на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Влада), ги распоредува стоките на одделни фор-
ми на извоз и увоз и ги определува стоките чијшто из-
воз и увоз регионално се насочуваат. 
 

Член 7 
Друштвото може со странски лица да склучува до-

говор за застапување на странски лица во Македонија, 
договор за продажба на странска стока од царински 
склад, освен за стоките за кои се плаќа акциза согласно 
со закон. 
Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат 

во писмена форма и се евидентираат во Министерство-
то за економија. 
Друштвото од ставот 1 на овој член е должно да 

обезбеди сервис, потрошен материјал, прибор и резер-
вни делови за одржување на увезената опрема и трај-
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ните добра за лична потрошувачка во согласност со 
прописите кои се однесуваат на пуштање во промет на 
стоки на домашен пазар, а најмалку за време од три го-
дини. 
Друштвото од ставот 1 на овој член може давањето 

на услуги да го довери и на друго домашно претприја-
тие или претприемач. 
Друштвото кое се занимава со давање услуги во 

надворешно трговскиот промет може без упис во тр-
говскиот регистар за застапување на странски лица, да 
застапува странски лица за ист вид на услужна дејност 
која ја врши во надворешно трговскиот промет. 
Поблиски услови за вршење на работите од ставот 

1 на овој член пропишува Владата. 
 

Работи на посредување 
 

Член 8 
Друштвото може слободно да купува стока во 

странство и таа стока да ја увезе или привремено увезе, 
заради повторен извоз односно може стоката купена во 
странство непосредно да ја продава во странство (рабо-
ти на посредување). 
Работите од ставот 1 на овој член ги одобрува Ми-

нистерството за економија ако со нив не се нарушува 
редовниот извоз на стоки, или ако се обезбедува пого-
лемо искористување на производните капацитети, или 
извршување на работи преземени со меѓународни дого-
вори, како и ако се обезбедува зголемување на прили-
вот на девизи што се предмет на купопродажба на де-
визниот пазар, намалување на пристигнатите наплате-
ни побарувања од определени земји и урамнотежување 
на размената. 

 
III. ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗОТ  

И ИЗВОЗОТ 
 
Мерки за заштита на домашното производство  

од зголемен увоз 
 

Член 9 
Ако во краток временски период се зголеми увозот 

на определена стока, количински или во однос на до-
машното производство, и ако со тоа зголемување на 
увозот се нанесува штета или претстои опасност од на-
несување на сериозна штета на домашното производ-
ство на исти или слични стоки, Владата ќе преземе со-
одветни заштитни мерки (во натамошниот текст: мер-
ки), со цел да се отстранат штетите и нарушувањата 
настанати со таквиот увоз. 
Мерките од ставот 1 на овој член ќе се применуваат 

на сите стоки кои се увезуваат независно од земјата од 
која потекнуваат или од која се увезуваат. 
Мерките од ставот 1 на овој член можат да се пре-

земат само ако во претходна постапка се докаже при-
чината за зголемениот увоз за определена стока и ште-
тата, односно можноста за настанување на сериозна 
штета за домашното производство. 
Ако во постапката од ставот 3 на овој член се утвр-

ди дека штетата на домашното производство настанала 
од други причини, а не од зголемениот увоз на опреде-
лена стока остварен во истиот период, не можат да се 
применат мерките од ставот 1 на овој член. 
Постапката од ставот 3 на овој член ја спроведува 

Министерството за економија. Во постапката ќе бидат 
повикани сите заинтересирани страни - извозници и 
увозници во јавната расправа или на друг соодветен 
начин да ги изнесат своите ставови и да достават дока-
зи за потребата од преземање на заштитни мерки. 
Министерството за економија во постапката од ста-

вот 3 на овој член, ги оценува сите факти и докази, а 
особено: состојбата во одредена производствена деј-
ност; вкупниот пораст на увоз на определена стока во 
апсолутен и релативен износ; состојбата на домашниот 

пазар која настанала поради зголемениот увоз; иско-
ристеноста на производните капацитети, состојбата на 
добивката или загубата, влијанието на зголемениот 
увоз врз вработеноста во определена производна деј-
ност и други околности кои се од значење за оцена на 
состојбата за домашното производство на таа стока. 
Министерството за економија во текот на постапка-

та го објавува извештајот со наодите и заклучоците во 
согласност со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон. 
Министерството за економија е должно да постапу-

ва одговорно со податоците собрани во постапката, кои 
се од доверлива природа за определени претпријатија и 
не смее да ги објавува без нивна согласност. Ако оцени 
за потребно заради спроведување на постапката, Ми-
нистерството за економија може да побара од лицата 
кои располагаат со доверливите податоци да достават 
извадок од податоците кои се од доверлива природа 
или да дадат појаснување за тие податоци, а ако тоа го 
одбијат, треба да дадат појаснување за причините по-
ради кои не се даваат тие податоци. 
Ако Министерството за економија оцени за потреб-

но дека барањето за доверливост на податоците не е 
основано, а заинтересираната страна не сака јавно да ги 
објави податоците во целост или делумно, Министерс-
твото може да не ги земе предвид тие податоци и да ја 
провери нивната точност од друг извор. 
 

Член 10 
Ако со одложувањето на преземање заштитни мерки 

од членот 9 на овој закон, е предизвикана штета која 
тешко може да се отстрани или постои сигурен доказ де-
ка со зголемениот увоз на определени стоки е настаната 
штета или претстои опасност од настанување на штета, 
Владата на предлог на Министерството за економија мо-
же да пропише привремени заштитни мерки во форма на 
повратна зголемена царина (заштитна царина). 
Надлежен орган за собирање на средствата од заш-

титната царина е Царинската управа. 
Привремените мерки од ставот 1 на овој член не 

можат да траат повеќе од 200 дена. Во тој период Ми-
нистерството за економија е должно да спроведе пос-
тапка согласно со членот 9 од овој закон. 
Ако во постапката се утврди дека со зголемениот 

увоз не се предизвикало штета или не постои опасност 
од нанесување нa сериозна штета, средствата наплате-
ни како заштитна царина веднаш ќе се вратат на увоз-
ниците од кои тие се наплатени. 
Траењето на привремените мерки ќе се пресметува 

во вкупното траење на мерките од членот 9 на овој за-
кон. 

Член 11 
Мерките од членот 9 на овој закон ќе се применува-

ат само за оној временски период кој е потребен да се 
отстрани или спречи настанувањето на сериозна штета, 
а најмногу четири години од воведувањето на мерката. 
По исклучок на ставот 1 од овој член, траењето на 

мерката може да биде продолжена ако Министерството 
за економија утврди дека таа и понатаму е потребна за-
ради спречување на настанување сериозна штета. Во 
тој случај мерката не може да биде построга во однос 
на претходно пропишаната мерка. 
Министерството за економија е должно да ги следи 

ефектите од мерките од ставот 1 на овој член, a пo пот-
реба да и предложи на Владата нивно намалување. 
Вкупниот период во кој може да се применуваат 

мерките од ставот 1 на овој член, вклучувајќи го и вре-
мето на привремените мерки или продолжените прет-
ходно пропишани мерки, не може да биде подолго од 
осум години од воведувањето. 
Кога се очекува дека мерките од членот 9 на овој 

закон ќе траат повеќе од една година, Владата е дол-
жна во еднакви временски периоди забрзано да ги уб-
лажува тие мерки. 
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Ако се пропише мерка со рок подолг од три години, 

Владата најдоцна на половината од тој период ќе ги ут-
врди нивните ефекти и ќе оцени дали постојат услови 
за нивно ублажување или укинување. 
 

Член 12 
Владата нема да пропише повторно воведување на 

мерки за стока за која такви мерки порано биле пропи-
шани. 
По исклучок од ставот 1 на овој член за таа стока 

може да се пропишат мерки после истекот на периодот 
кој одговара на периодот во кој тие мерки траеле под 
услов да поминат најмалку две години од нивното 
престанување. 
Во исклучителни случаи Владата може да пропише 

мерки со рок на тpaeњe од 180 дена или помалку под 
услов да помине најмалку една година од воведување-
то на претходно преземената мерка и ако таа мерка не 
била пропишувана за иста стока повеќе од двапати во 
период од пет години. 
 

Член 13 
Bo случај на воведување мерки од членот 9 на овој 

закон, Владата на барање на земјата извозничка може 
на таа земја да и одобри одредена трговска компенза-
ција заради отстранување на штетните последици кои 
таа земја ги има поради воведување или продолжување 
на мерките во Република Македонија. 
 

Член 14 
Министерот за економија поблиску ќе ги пропише 

начинот, постапката и роковите за реализирање на заш-
титните мерки од членовите 9, 10, 11 и 12 на овој за-
кон. 

 
Квантитативно или вредносно ограничување 

 
Член 15 

Ако се утврди дека со зголемениот увоз на опреде-
лени стоки може да настане нарушување на платниот 
биланс во Република Македонија, или ако со тоа зголе-
мување на увозот се нанесува штета или претстои 
опасност од нанесување на сериозна штета на домаш-
ното производство, Владата на предлог на Министерс-
твото за економија може да воведе заштитни мерки во 
форма на квантитативно или вредносно ограничување 
на увозот на тие стоки. 
 

Член 16 
Ако се утврди дека со зголемениот извоз на опреде-

лени стоки може да настане штета или претстои опас-
ност од настанување на штета на необновливите при-
родни богатства во Република Македонија, Владата на 
предлог на Министерството за економија може да во-
веде заштитни мерки во форма на квантитативно или 
вредносно ограничување, ако истовремено со тие мер-
ки се ограничува и трговијата на стоки во Република 
Македонија. 
 

Член 17 
Ако со мерките од членот 9 на овој закон, Владата 

пропише квантитативно или вредносно ограничување 
на стоките, обемот на тие стоки не смее да биде помал 
од просечниот годишен увоз на тие стоки остварен во 
последните три години. 
Ако распределбата на стоките од ставот 1 на овој 

член се врши меѓу повеќе земји, Владата може со зем-
јите членки на Светската трговска организација особе-
но заинтересирани за извоз на тие стоки вo Република 
Македонија, да го усогласи начинот на распределбата 
на тие стоки и нивниот дел во таа распределба. Ако се 
утврди дека таквиот начин на распределба не е соодве-
тен, утврдениот обем на стоките ќе се распредели на 
подеднакви делови на земјите увознички во вкупниот 

увоз на определена стока во Република Македонија за 
определен рок притоа водејќи сметка и за другите зна-
чајни околности кои влијаат или можат да влијаат на 
увозот на тие стоки. 
По исклучок од ставот 2 на овој член, Владата може 

да го измени начинот на распределба на стоките, ако: 
- увозот од одредена земја членка на Светската тр-

говска организација се зголеми несразмерно во однос 
на вкупното зголемување на увозот на одредена стока 
во тој период; 

- постојат оправдани причини за отстапување на 
распределбата на стоките според ставот 2 на овој член 
и 

- ако условите за таквото отстапување се еднакви 
спрема сите земји членки на Светската трговска орга-
низација -добавувачи на таа стока. 
Траењето на мерките од членот 9 на овој закон не 

може да биде подолго од периодот определен во чле-
нот 11 од овој закон дури и кога претстои опасност од 
настапување на сериозна штета на домашното произ-
водство. 

Член 18 
Владата ги пропишува критериумите, условите и 

роковите за распределба на стоките од членовите 16 и 
17 на овој закон. 
Распределбата на стоките од ставот 1 на овој член 

ја врши Министерството за економија, со издавање на 
дозвола. 

Co квантитативното или вредносно ограничување 
се определува обемот на извозот и увозот на определе-
ни стоки најдолго за период од една година. 
Вкупниот износ на стоки по количина или вредност 

што треба да се распредели, мора да се објави 21 ден 
пред да се изврши конкретната распределба. 
Ако распределбата на стоките од ставот 1 на овој 

член се врши по земји на потекло, таа мора да се објави 
во рок од 21 ден од конкретната распределба. 
Јавниот повик за распределба на стоките се објаву-

ва во дневниот печат. Co повикот се објавува вкупното 
количество на стоките што треба да се распределат по 
количина или вредност, почетната и крајната дата на 
повикот, како и начинот на распределба. 
Периодот за обработка на барањата за учество во 

распределбата на стоките не смее да надминува 30 де-
на, ако дозволите се распределуваат по принципот "прв 
дојден - прв услужен" или 60 дена по истекувањето на 
рокот на пријавување, ако сите подносители се разгле-
дуваат во исто време. 
Дозволите мора да се издаваат во разумен времен-

ски период. 
Распределбата на стоките ќе се врши врз основа на 

еднаков и правилен начин. 
При распределбата на стоките мора да се земе пред-

вид минатиот увозен удел и интересот на барателите. 
За извршената распределба на стоките се известува-

ат барателите. 
На барателите кои не добиле дозвола писмено им се 

образлагаат причините за неиздавање на дозвола и тие 
имаат право на жалба до надлежната комисија на Вла-
дата, доколку со меѓудржавен договор ратификуван од 
Република Македонија поинаку не е уредено. 

 
Антидампинг мерки 

 
Член 19 

Ако некоја стока се увезува во Република Македо-
нија по пониска цена од нејзината нормална вредност 
(дампинг) и ако во истражна постапка, која ја спрове-
дува Министерството за економија се утврди дека так-
виот увоз предизвикува или се заканува да предизвика 
материјална штета на домашното производство, или би 
можел да го намали развојот на домашното производ-
ство, Владата ќе пропише антидампингшка давачка за 
увозот на таа стока. 
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Се смета дека стоката е увезена во Република Маке-

донија по пониска цена од нејзината нормална вред-
ност (дампинг), ако цената на таа стока е пониска од 
споредбената цена на иста стока по која таа под вооби-
чаени услови се продава во земјата извозник, за потро-
шувачка во таа земја. 
Ако нема податоци за споредбената цена, или пора-

ди посебна состојба на пазарот, или кога поради мали-
от обем на трговија со определена стока во земјата из-
возник, расположливите податоци не овозможуваат со-
одветна споредба антидампингшката давачка ќе се ут-
врди со споредба на цената на стоката која се увезува 
со: 

- цената на истоветна стока која се извезува на со-
одветен пазар на трета земја, под услов таа цена да е 
соодветна или 

- трошоците на производство во земјата на потекло 
зголемени за вообичаен износ на административните 
трошоци, трошоците на продажба, општите трошоци и 
добивката. 

Член 20 
Барање за пропишување на антидампингшка давач-

ка се поднесува во име на сите домашни производите-
ли на определена стока или на оние чие производство 
претставува претежен дел од вкупното производство на 
таа стока. 
Барањето се поднесува во писмена форма до Ми-

нистерството за економија. 
Ако Министерството за економија утврди дека ба-

рањето е поднесено од производителите од ставот 1 на 
овој член или лице кое тие го овластиле за поднесува-
ње на барањето, ќе спроведе истражна постапка. Co ба-
рањето од ставот 1 на овој член се приложуваат и дока-
зи за: 

- постоење на дампинг на увозот на определена сто-
ка; 

- штетата која дампингот ја предизвикува на до-
машното производство според Спогодбата за примена 
на членот VI од Општата спогодба за царини и тргови-
ја (ГАТТ) и 

- причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата 
која тој увоз ја предизвикува на домашното производ-
ство. 
Министерството за економија може да ја спроведе 

постапката и без писмено барање на оштетените произ-
водители, ако постојат доволни докази за дампинг 
увоз, штетата која тој увоз ја предизвикува на домаш-
ното производство и причинската врска меѓу дампинг 
увозот и штетата, кои го оправдуваат спроведувањето 
на постапката. 
Антидампингшката давачка од членот 19 на овој за-

кон не може да биде повисока од маржата на дампин-
гот. Антидампингшката давачка може да биде и пони-
ска од маржата на дампингот ако е доволна да ја отс-
трани штетата на домашното производство. 
Антидампингшката давачка ќе остане во сила за 

време колку е потребно да се спречи дампингот кој 
предизвикал штета на домашното производство. Ми-
нистерството за економија после определено време ќе 
ја преиспита потребата за примена на антидампинг-
шката давачка, по сопствена иницијатива или на бара-
ње на заинтересираната страна, ако таа ја докаже оп-
равданоста за преиспитување на антидампингшката да-
вачка. 
Постапката и начинот на утврдување на антидам-

пингшката давачка ги пропишува Владата на Републи-
ка Македонија. 

 
Мерки против субвенциониран увоз 

 
Член 21 

Владата може, на предлог на Министерството за 
економија, да пропише компензациона давачка за опре-
делена стока, која се увезува, ако: 

- во производството или извозот на таа стока се 
одобруваат субвенции во земјата на потеклото или зем-
јата на извозот, освен кога се во прашање субвенции 
против кои не можат да се преземаат мерки од овој 
член, согласно со меѓународните договори ратифику-
вани од Република Македонија и 

- увозот на стоката која се субвенционира нанесува 
материјална штета или се заканува да нанесе штета на 
домашното производство или би можел да го забави 
економскиот развој. 
Компензациона давачка во смисла на овој член е 

посебна давачка која се наплатува со цел да се неутра-
лизира секоја субвенција која директно или индирек-
тно е одобрена за изработка, за производство или за из-
воз на стоката. 
 

Член 22 
Барање за пропишување на компензациона давачка 

се поднесува во име на сите домашни производители 
на определена стока, или на оние чие производство 
претставува претежен дел од вкупното производство на 
таа стока. 
Барањето се поднесува во писмена форма до Ми-

нистерството за економија. Ако Министерството утвр-
ди дека барањето е поднесено од производителите од 
ставот 1 на овој член или лице кое тие го овластиле за 
поднесување на барање, ќе спроведе истражна постап-
ка. 

Co барањето од ставот 1 на овој член се приложува-
ат докази за: 

- постоење на субвенции за определена стока и ако 
е можно нејзиниот износ; 

- штетата која таа субвенција ја нанесува на домаш-
ното производство според Спогодбата за примена на 
член VI од Општата спогодба за царини и трговија 
(ГАТТ) и 

- причинската врска меѓу субвенционираниот увоз 
и штетата која се нанесува на домашното производ-
ство. 
Министерството за економија може да покрене пос-

тапка од ставот 1 на овој член и без писмено барање на 
оштетените производители, ако постојат доволно дока-
зи за субвенционираниот увоз, штетата која тој увоз ја 
нанесува на домашното производство и причинската 
врска меѓу субвенционираниот увоз и штетата кои го 
оправдуваат покренувањето на постапката. 
Министерството за економија, по спроведената пос-

тапка утврдува дали се исполнети сите услови за вове-
дување на компензациона давачка и ја определува ви-
сината која одговара на висината на субвенцијата. Ви-
сината на компензационата давачка може да биде и по-
ниска ако е доволна да ја отстрани штетата на домаш-
ното производство. 
Компензационата давачка ќе остане во сила за вре-

ме кое е потребно да се отстрани нанесената штета на 
домашното производство. Министерството за економи-
ја после определено време ќе ја преиспита потребата за 
натамошна примена на компензационата давачка, по 
сопствена иницијатива или на барање на заинтересира-
ната страна ако таа ја докаже оправданоста за преиспи-
тување на компензационата давачка. 
Постапката и начинот на утврдување на компенза-

ционата давачка ги пропишува Владата. 
 

IV. НАДЗОР 
 

Член 23 
Надзор над спроведувањето на овој закон и пропи-

сите донесени врз негова основа врши Министерството 
за економија. 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одред-

бите на овој закон вршат инспекторите и царинските 
органи согласно со овластувањата утврдени со посеб-
ните закони. 
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V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  
Член 24 

Co парична казна од 80.000 до 250.000 денари ќе се 
казни за прекршок правното лице, ако: 

- без упис во трговскиот регистар врши надворешно 
трговско работење (член 4); 

- при извозот и увозот на стоките не се придржува 
кон прописот на Владата на Република Македонија со 
кој стоките се распоредени на одделни форми на извоз 
и увоз на стоки (член 6); 

- не се придржува кон условите од склучениот до-
говор (член 7); 

- при увозот на стоките не се придржува на заштит-
ните, привремените, продолжените и повторно воведе-
ни заштитни мерки заради отстранување на нарушува-
њето (членовите 9,10,11 и 12) и 

- увезува и извезува стока спротивно на членовите 
15,16 и 17. 
За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни 

за прекршок од 10.000 до 50.000 денари и одговорното 
лице во правното лице. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 25 
Co влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за надворешно трговското работење 
("Службен весник на Република Македонија" број 
31/93 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 13/99, 50/99, 
82/99, 4/2001 и 2/2002), освен членовите 7 став 5, 11-a, 
57-a, 57-б, 57-г, 79, 84 точка 11-a, 87 точка 1, 88 ставо-
ви 1 и 5 во однос на членовите 79 и 87 точка 1, кои ќе 
се применуваат до 31 декември 2005 година. 
 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот па 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
716. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита и унапредување на животна-
та средина и природата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година. 
 
Бр. 07-2546/1                  Претседател 

20 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
    Скопје         Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 

 
Член 1 

Bo Законот за заштита и унапредување на животна-
та средина и природата ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 69/96, 13/99, 41/2000 и 96/2000) во 
членот 2 став 1 точка 6 се менува и гласи: 

"Катастар на загадувачи е збир на податоци за ви-
дот, количината, на начинот и местото на испуштање 
на загадувачките супстанции во медиумите на   живот-
ната средина, во кој е содржан називот на субјектите 
кои ги испуштаат истите." 
По точката 16 се додаваат четири нови точки 

17,18,19 и 20, кои гласат: 
"17. Регистар на извори на емисии е збир на општи 

податоци за правните или физички лица кои поседува-
ат извор на емисии и нивната просторна разместеност. 

18. Оценка на влијанието врз животната средина е 
вреднување на потенцијално значајните влијанија на 
проекти и активности и одредување на начинот за унап-
редување на проектите со превенција, минимизација, уб-
лажување, ремедијација или со компензација на штетни-
те влијанија врз животната средина и природата. 

19. Проект во смисла на оценка на влијанието врз 
животната средина е развоен документ со кој техно - 
економски се анализираат планските и се дефинираат 
конечните решенија за користење на природните и соз-
дадените вредности и се уредува изградбата на објекти 
и постројки кои имаат влијание врз животната средина, 
природата и здравјето на луѓето. 

20. Објект во смисла на оценка на влијанието врз 
животната средина претставува планирано или изведе-
но проектно решение на градежно-технолошка целина 
(комплекс), во кој се содржат сите техничко-технолош-
ки процеси за предвидената намена на објектот." 
 

Член 2 
Во членот 4 зборовите: "правни и физички лица" се 

заменуваат со зборовите: "домашни и странски, правни 
и физички лица   (во натамошниот текст: правни и фи-
зички лица)". 

Член 3 
Bo членот 5 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање со посебен акт може да забрани или ограничи 
ставање во промет и употреба на одделни животински 
и растителни видови." 

 
Член 4 

Bo членот 8 став 2 се менува и гласи: 
"Реализација на информативниот систем од ставот 

1 на овој член, во Министерството за животна средина 
и просторно планирање, ја врши Македонскиот инфор-
мативен центар за животна средина (во натамошниот 
текст: Центар)." 
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Во Министерството за животна средина и простор-

но планирање ќе се ажурираат и водат катастрите на 
загадувачи и загадувачки супстанции од областа на жи-
вотната средина (вода, воздух, почва, отпад и друго)." 
 

Член 5 
Bo членовите 8-а, 10, 16, 21-a, 24-a, 25 и 30 пo збо-

ровите: "Министерство за животна средина" се додава-
ат зборовите: "и просторно планирање". 
 

Член 6 
Во членовите 8-а, 17, 21-б и 43-б пo зборовите: "ми-

нистер за животна средина" се додаваат зборовите: "и 
росторно планирање". п

 
Член 7 

Bo членот 10 зборовите: "Завод за животна среди-
на" се заменуваат со зборовите: "Служба за животна 
средина". 

Член 8 
Членот 11 се менува и гласи: 
"Определени видови на стручни работи за заштита 

и унапредување на животната средина и природата мо-
жат да вршат и научни и стручни организации и други 
домашни и странски правни лица, кои се регистрирани 
за вршење на тие работи. 
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Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање ги овластува субјектите од ставот 1 на овој 
член кои ги исполнуваат следниве услови: 

1) имаат вработено најмалку три лица со висока 
стручна подготовка од областа на заштитата на живот-
ната средина и природата и 

2) имаат потребна опрема и соодветни деловни 
простории за вршење на дејноста. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање поблиску ги пропишува видовите на стручните 
работи од ставот 1 на овој член и условите од ставот 2 
на овој член." 
 

Член 9 
Член 14 се менува и гласи: 
"Користење на природните богатства, експлоатаци-

ја на минералните суровини, изградба на нови објекти, 
реконструкција на постојните или изведување на други 
работи, како и вршење на производствена дејност, до-
машните и странски, правни и физички лица можат да 
вршат под услови да не предизвикуваат оштетувања, 
загадувања или значителни промени на природните бо-
гатства, или биоресурси или на друг начин на дегради-
рање на животната средина и природата над пропиша-
ните норми. 
За проекти кои можат да доведат до загадување на 

животната средина или претставуваат ризик за живот-
ната средина и здравјето на луѓето, инвеститорот е дол-
жен да изработи студија за оценка на влијанието врз 
животната средина. Студијата за оценка на влијанието 
врз животната средина треба да содржи оценка на вли-
јанијата кои проектот може да ги има врз животната 
средина и здравјето на луѓето, како и да обезбеди заш-
тита на животната средина и здравјето на луѓето сог-
ласно со закон. 
Студијата за оценка на влијанието врз животната 

средина е составен дел на техничката документација на 
проектот и се изработува во постапката за подготовка 
на планираниот проект, односно пред издавање гра-
дежна дозвола или друга дозвола за проект за кој не е 
потребно издавање на градежна дозвола. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање ги пропишува: 
1)видот на проекти, за кои се изготвува студија за 

оценка на влијанијата врз животната средина и 
2) методологијата за изработка, содржината и начи-

нот на оценка и верификација на проценетите влијани-
ја и други прашања од значење за изработка на студија-
та и проверката на нејзината веродостојност. 
Трошоците за изработка на студијата за оценка на 

влијанието врз животната средина ги сноси инвестито-
рот." 
 

Член 10 
Членот 14-а се менува и гласи: 
"Одобрение за детални геолошки, хидрогеолошки 

истражувања и експлоатација на минерални суровини 
се издава по претходна согласност од Министерството 
за животна средина и просторно планирање." 

 
Член 11 

По членот 14-а се додава нов член 14-б, кој гласи: 
 

"Член 14-б 
Оценка на влијанието врз животната средина во 

прекуграничен контекст задолжително се врши за ин-
вестиционите објекти наведени во Прилог I од Конвен-
цијата за оценување на влијанијата врз животната сре-
дина во прекуграничниот контекст ("Службен весник 
на Република Македонија" број 44/99). 
Постапката за оценка на влијанието врз животната 

средина во прекуграничен контекст ја спроведува Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње." 

Член 12 
Bo членот 15 став 1 се менува и гласи: 
"Домашно и странско, правно и физичко лице кое 

со користење на минерални суровини, одлагање на от-
падоци, јаловина, пепел и згура и други активности, ќе 
деградира земјиште, е должно тоа земјиште без одлага-
ње да започне да го рекултивира или на друг начин да 
го санира по претходно изготвена техничка документа-
ција за рекултивација согласно со закон." 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Домашно и странско, правно и физичко лице е 

должно да заврши со рекултивирањето или санирањето 
најмногу за три години по користењето на минерални-
те суровини и одлагањето на јаловината, пепелот, згу-
рата или други отпадоци во согласност со претходно 
изготвената техничка документација за рекултивација." 
Во ставот 2 кој станува став 3 пo зборот "средина" 

се додаваат зборовите: "и просторно планирање". 
 

Член 13 
Член 18 се менува и гласи: 
"Производителите на производи за широка потро-

шувачка, освен производителите на прехранбени про-
изводи, пијалаци и фармацевтски производи, во проце-
сите на производството, прометот и постапување со от-
падоците, треба да применуваат техники и технологии 
со кои се овозможува помало оптоварување на живот-
ната средина. 
На производителите на такви производи, кои во 

споредба со други производи од истата група, помалку 
ја оптоваруваат животната средина, за производите им 
се доделува еколошка ознака. 
Еколошка ознака може да се додели и на домашни 

и странски, правни и физички лица кои вршат услуги, 
кои во споредба со вршителите на услуги од иста гру-
па, во значителна мерка придонесуваат за заштита и 
унапредување на животната средина и природата. 
Еколошката ознака ја доделува комисијата форми-

рана од страна на министерот за животна средина и 
просторно планирање. 
Условите и постапката за добивање на еколошката 

ознака, нејзиниот изглед и користењето, поблиску ги 
пропишува министерот за животна средина и простор-
но планирање." 
 

Член 14 
Членот 18-а се менува и гласи: 
"Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање го пропишува начинот за доброволно учество 
на претпријатијата и индустрискиот сектор и секторот 
на услуги во системот за еколошки менаџмент и реви-
зија (ЕМАЅ)." 

Член 15 
Bo членот 19 став 1 зборот "недозволена" кој се на-

оѓа пред зборот "деградација" се брише, а на крајот на 
ставот по зборот "средина" се додаваат зборовите : "и 
просторно планирање". 
Во ставот 2 пo зборот "средина" се додаваат зборо-

вите: "и просторно планирање". 
 

Член 16 
Bo членот 21 став 2 зборовите: "Владата на Репуб-

лика Македонија" се заменуваат со зборовите: "Минис-
терот за животна средина и просторно планирање" и 
зборовите: "со посебен акт" се заменуваат со зборови-
те: "со посебни акти". 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Формата и содржината на обрасците потребни за 

прекугранично пренесување на опасен отпад ги објаву-
ва министерот за животна средина и просторно плани-
рање." 

Член 17 
Во членот 23 став 2 пo зборот "средина" се додава-

ат зборовите: "и просторно планирање". 
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Во ставот 3 пo зборот "средина" се додаваат зборо-

вите: "и просторно планирање", по зборот "земјиште-
то" зборот "и" се брише, a пo зборовите: "регистар на 
отпадни, опасни и штетни материи" се додаваат зборо-
вите: " и регистар на биолошка разновидност". 
Во ставот 4 пo зборот "средина" се додаваат зборо-

ите: "и просторно планирање". в 
Член 18 

Bo членот 24 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Податоците за евиденција од ставот 3 на овој член 

правните и физички лица се должни да ги доставуваат 
до Министерството за животна средина и просторно 
планирање за секој месец посебно во рок од пет дена 
о завршувањето на месецот." п 

Член 19 
Bo членот 26 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање со посебни акти може да стави под заштита и 
да определи посебен режим на користење, постапување 
и промет со одредени видови диви животни и растени-
ја." 

Член 20 
Членот 27 се менува и гласи: 
"Домашните и странски, правни и физички лица, 

кои управуваат со заштитените посебни природни бо-
гатства, се должни да изготват и да водат регистри на 
природните реткости, да изготват програма за нивна 
заштита"и да ги достават до Министерството за живот-
а средина и просторно планирање." н 

Член 21 
П о членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи: 

"Член 27-а 
Се забранува извоз и увоз на заштитени диви жи-

вотни и растенија. 
За научно-истражувачки цели, размена, изложува-

ње и слично, дозволен е увоз и извоз на одделни заш-
титени диви животни и растенија од ставот 1 на овој 
член, врз селективна основа и ограничен број, со прет-
ходно издадена дозвола од Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање со посебен акт ја пропишува содржината и 
формата на документацијата која се поднесува заедно 
со барањето за издавање на дозволи за увоз, извоз и 
ранзит на заштитени диви животни и растенија." т 

Член 22 
Bo членот 29 пo зборот "корисник" се додаваат збо-

овите: "или сопственик". р
 

Член 23 
Bo членот 33 пo зборот "средина" се додаваат збо-

ровите: "и просторно планирање". 
Во ставот 2 зборот "Републичкиот" се заменува со 

зборот "Државниот". 
Член 24 

Bo членот 34 став 1 зборот "Републичкиот" се заме-
нува со зборот "Државниот" и зборовите: "главен ре-
публички инспектор" се заменуваат со зборот "дирек-
тор". 
Во ставот 2 зборот "Републичкиот" се заменува со 

зборот "Државниот" и по зборовите: "дипломиран био-
лог" се додаваат зборовите: "дипломиран геолог". 
Ставот 3 се брише.  

Член 25 
Bo членот 40 точка 4 се менува и гласи: 
"Заштитените движни природни добра се извезува-

ат, реизвезуваат и увезуваат со претходна дозвола из-
дадена од Министерството за животна средина и прос-
торно планирање." 

Член 26 
Bo членот 44 став 2 зборовите: "Комисија на Влада-

та на Република Македонија за решавање на управните 
работи во втор степен, од областа на урбанизмот, гра-
дежништвото и заштитата на животната средина и при-

родата" се заменуваат со зборовите: "Комисија за ре-
шавање во управна постапка во втор степен од областа 
на транспортот и врските и животната  средина   (тран-
спортот   и   врските,   урбанизмот   и градежништвото 

 просторното планирање")." и
 

Член 27 
Bo членот 45 зборовите: "Министерство за животна 

средина" се заменуваат со зборовите: "Министерство 
за животна средина и просторно планирање". 
Точката 5 се менува и гласи: 
"Рекламира и етикетира и пушти во промет произ-

вод, означен со еколошка ознака, кој не е во согласност 
со начините и критериумите определени од министе-
рот за животна средина и просторно планирање (член 
18)." 

Член 28 
Bo членот 50 став 1 точка 1 зборот "добро" се заме-

нува со зборот "богатство". 
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
"3) не покаже важечки документ за идентификаци-

ја, даде невистинити и непотполни податоци за себе 
или друго лице, или на друг начин одбие да се легити-
мира." 
Точката 3 станува точка 4.  

Член 29 
Bo членот 52 став 1 точка 4 пo зборовите: "инспек-

циски надзор" се додаваат зборовите: "или одбие да се 
легитимира", a пo зборот "информации" се додаваат 
зборовите: "податоци, документи за лична идентифика-
ција и друга документација". 
Во ставот 2 точките 1), 2) и 3) се бришат.   

Член 30 
По членот 61 се додава нов член 61 -а, кој гласи:  

"Член 61-а 
Домашните и странски, правни и физички лица кои 

добиле овластувања за вршење на определени видови 
на стручни работи од областа на заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и природата , пред влегу-
вањето во сила на овој закон, должни се да ги усогла-
сат своите овластувања со членот 11 од овој закон, во 
ок од шест месеци од денот на неговото донесување." р

 
Член 31 

Се овластува Законодавно-правната комисија да ут-
врди пречистен текст на Законот за заштита и унапре-
ување на животната средина и природата. д 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
717. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за комунални дејности, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2540/1                  Претседател 
20 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ  
Член 1 

Во Законот за комунални дејности (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 45/97 и 23/99),  во 
членот 3 став 1 по точката 7 се додава нова точка 7-а, 
која гласи: 

�7-а. Депонирање отпадоци што се создаваат со из-
ведување на градежни работи утврдени со закон кои 
немаат својство на комунален цврст и технолошки от-
пад, под што се подразбира собирање, транспортирање, 
обработка и депонирање на овие отпадоци на уредени 
депонии, како и одржување на депониите�. 
Во точката 17 по зборовите: �паркирани возила� се 

додаваат зборовите: �хаварисани возила, земјоделски 
машини со приклучни или без приклучни орудија�. 
По точката 17 се додаваат три нови точки: 18, 19 и 

20, кои гласат: 
�18. Отстранување и чување на ситна и крупна сто-

ка и живина во урбани средини. 
19. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен 

на јавни и сообраќајни површини. 
20. Производство, односно печење на вар и дрвен 

јаглен во урбани средини, како и складирање и чување 
на градежни материјали без издадено одобрение од 
надлежен орган�. 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
�Комуналните дејности од членот 3 на овој закон 

можат да ги вршат домашни и странски физички и 
правни лица, кои се должни да обезбедат трајно и ква-
литетно вршење на комуналните дејности, како и одр-
жување на објектите и опремата на комуналната ин-
фраструктура во функционална состојба�. 

 
Член 3 

Во членот 6 по бројот �16� буквата �и� се заменува 
со запирка, а по бројот �17� се додаваат броевите: �18, 
19 и 20�. 

Член 4 
Во членот 9 став 1 по алинеја 14 се додава нова али-

неја, која гласи:  
�-стационари за животни-скитници и кафилерии�. 
 

Член 5 
Во членот 10 став 3 по алинеја 5 се додава нова али-

неја, која гласи: 
�- одржување на стационари за животни-скитници 

и кафилерии�. 
Член 6 

Во членот 18 став 1, зборовите: �водоснабдителни-
те системи Студенчица-Злетовица� се заменуваат со 
зборовите: �водоснабдителниот систем �Студенчица��. 

 
Член 7 

Во членот 20 став 2 зборовите: �член 2� се замену-
ваат со зборовите: �член 3�, а по зборовите: �став 1 
точките� се додаваат броевите: �1, 2, 3, 4�. 

 
Член 8 

Во членот 26 став 2 алинеја еден се брише. 
 

Член 9 
Во членот 28 по зборовите: �со закон� се додаваат 

зборовите: �и договорот склучен меѓу нив�. 
 

Член 10 
Во членот 29 став 1 по алинеја девет се додава нова 

алинеја, која гласи:  
�-собирање, транспортирање, обработка и депони-

рање на отпадоци што се создаваат со изведување на 
градежни работи кои немаат својство на комунален 
цврст и технолошки отпад-ден./м3�. 

Член 11 
Во членот 30 став 1 зборовите: �урбанизмот, гра-

дежништвото и заштитата на животната средина� се за-
менуваат со зборовите: �транспорт и врски�. 
Во ставот 2 зборовите: �Министерство за урбани-

зам, градежништво и заштита на животната средина� 
се заменуваат со зборовите: �Министерство за тран-
спорт и врски�, а зборовите: �Републичкиот комунален 
инспекторат� се заменуваат со зборовите: �Државниот 
комунален инспекторат�. 

 
Член 12 

Во членот 31 зборовите: �Републичкиот комунален 
инспекторат� се заменуваат со зборовите: �Државниот 
комунален инспекторат�. 
Во членот 32 ставови 1 и 2 зборовите: �републички-

те комунални инспектори� се заменуваат со зборовите: 
�државните комунални инспектори�. 
Во членот 35 став 2 зборовите: �Републичкиот ко-

мунален инспектор� се заменуваат со зборовите: �Др-
жавниот комунален инспектор�. 

 
Член 13 

Во членот 33 по став 1 се додава нов став, кој гласи: 
�Доколку општината, односно градот Скопје нема 

назначено комунален инспектор, инспекциски надзор 
врши Државниот комунален инспекторат на сметка на 
општината, односно градот Скопје�. 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 14 
Во членот 35 по став 4 се додава нов став 5 кој гла-

си: 
�Трошоците кои ќе настанат во врска со извршува-

њето на решението од ставот 1 на овој член паѓаат на 
товар на лицето на кое се однесува решението. Лицето 
нема право на надомест на евентуалната штета која ќе 
настане при извршување на решението�. 

 
Член 15 

Во членот 36 став 3 зборовите: �министерот за ур-
банизам, градежништво и заштита на животната среди-
на�  се заменуваат со зборовите: �министерот за тран-
спорт и врски�. 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
718. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И  

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за просторно и урбанистичко планирање, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година.  
     Бр. 07-2543/1                  Претседател 
20 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

 
 
    Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО 

И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
4/96, 28/97, 18/99 и 53/2001) по членот 16 се додава нов 
член 16-а, кој гласи:  

 
�Член 16-а 

Изработување на сите видови урбанистички плано-
ви може да врши и странско правно лице. 
Странското правно лице за вршење на работите од 

ставот 1 на овој член покрај општите услови утврдени 
со закон, треба да ги исполнува и следниве посебни ус-
лови: 

1) да има овластување од министерот надлежен за 
работите на уредувањето на просторот за изработка на 
урбанистички планови и 

2) во редовен работен однос да има најмалку три 
овластени лица со лиценци стекнати во матичната зем-
ја за изработка на урбанистички планови, а носител на 
изработката на урбанистички планови може да биде 
дипломиран архитект со лиценца стекната во матична-
та земја за изработка на урбанистички планови и во ти-
мот да вклучи стручни лица од различни области со со-
одветно високо образование.� 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
719. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ 

НА СТРАНЦИТЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за движење и престој на странците, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2533/1                  Претседател 
20 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕ 
И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за движење и престој на странците 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 36/92, 
66/92 и 26/93), во членот 13 по ставот 2 се додаваат два 
нови става 3 и 4, кои гласат:  

�Деловна виза за интракорпоративни трансфери се 
издава со рок на важење од три години, а по барање 
може да се продолжи најдолго за уште две години. Под 
интракорпоративни трансфери во смисла на овој член 
се сметаат привремени трансфери на странци, заради 
давање на услуги преку комерцијално присуство на те-

риторијата на Република Македонија, а кои се на во-
дечки менаџерски или извршни функции, или кои има-
ат високи или дефицитарни квалификации, или образо-
вание неопходни за функционирањето на трговското 
друштво во Република Македонија. 
Деловна виза за бизнис посетители се издава со рок 

на важење од 90 дена. Под бизнис посетители во смис-
ла на овој член се сметаат странци кои привремено 
престојуваат во Република Македонија, заради склучу-
вање на договори за вршење на услуги во име на тргов-
ското друштво во кое се вработени или од кое се овлас-
тени, а кое е со седиште надвор од територијата на Ре-
публика Македонија или заради учество на деловни 
состаноци, саеми и слични активности. Бизнис посети-
телите за време на престојот на територијата на Репуб-
лика Македонија не можат директно да вршат услуги 
на јавноста или самостојно да вршат услуги.� 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
720. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОT ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за акцизите, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 20 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2542/1                  Претседател 
20 јуни 2002 година     на Република Македонија, 

 
 
   Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
 НА  ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ  

Член 1 
Во Законот за акцизите (�Службен весник на Репуб-

лика Македонија� број 32/2001, 50/2001 и 52/2001), во 
членот 28 став 1 во потточката 1.1. зборовите: �32,923 
ден/кгр� се заменуваат со зборовите: �24,396 ден/лит�, 
во потточката 1.2. зборовите: �29,274 ден/кгр� се заме-
нуваат со зборовите: �21,692 ден/лит�, во потточката 
2.1. зборовите: �14,746 ден/кгр� се заменуваат со збо-
ровите: �12,121 ден/лит� и во потточката 2.2. зборови-
те: �3,742 ден/кгр� се заменуваат со зборовите: �3,136 
ден/лит�. 
По ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), 

(4) и (5), кои гласат: 
�(2) Литар во смисла на ставот (1) на овој член е ли-

тар измерен на температура од +150 Ц. 
(3) Лицата кои течниот нафтен гас докажливо го 

употребиле како погонско гориво, како и лицата кои 
докажливо го употребиле како додаток на друго мине-
рално масло како погонско гориво, во индустријата, ак-
цизата се враќа во висина од 80% од пропишаната ак-
циза за погонска намена. 

(4) Враќањето на акцизата од ставот (3) на овој 
член го врши Управата за јавни приходи по поднесено 
барање. 
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3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по 
килограм и 0% од малопродажната цена и  

(5) Поблиски прописи за начинот на враќање на акци-
зата, донесува министерот за финансии.� 

С тавовите (2) и (3) стануваат ставови (6) и (7). 
4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во 

смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. 
по килограм и 0% од малопродажната цена. 

Член 2 
По членот 42 се додаваат три нови члена 42а, 42б и 

42в, кои гласат: (2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата из-
несува: �Член 42 а 

Комбинирана акциза 1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став 
(2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродаж-
ната цена; 

(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од ак-
цизен склад во слободно правен акцизен промет акцизата 
изнесува: 2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој за-

кон, 0,80 ден. по парче и 10% од малопродажната цена; 1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став 
(2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродаж-
ната цена; 

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по 
килограм и 0% од малопродажната цена и  2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој за-

кон, 0,04 ден. по парче и 30% од малопродажната цена; 4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во 
смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. 
по к лограм и 0% од малопродажната цена. 

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден по 
килограм и 0% од малопродажната цена и  

и 
Член 42 в 4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во 

смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. 
по килограм и 0% од малопродажната цена. 

Комбинирана акциза 
(1) Акцизата на пури и цигарилоси во смисла на чле-

нот 41 став 2 на овој закон, изнесува 1,35 ден. по парче и 
0% од малопродажната цена. (2) На следниве тутунски добра, при увоз акцизата из-

несува: (2) Акцизата на цигари во смисла на членот 41 став (3) 
на овој закон, изнесува 0,10 ден. по парче и 26% од малоп-
родажната цена. 

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став 
(2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродаж-
ната цена; (3) Акцизата на тутун за пушење како фино сецкан тутун 

во смисла на членот 41 став (5) на овој закон, изнесува 
1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната цена. 

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој за-
кон, 1,10 ден. по парче и 5% од малопродажната цена; 

3) на тутун за пушење како фино сецкан тутун во 
смисла на членот 41 став (5) на овој закон, 1.350,00 ден. 
по килограм и 0% од малопродажната цена и 

(4) Акцизата на тутун за пушење како друг тутун за 
пушење во смисла на членот 41 став (6) на овој закон, из-
несува 1.350,00 ден. по килограм и 0% од малопродажната 
цена.� 4) на тутун за пушење како друг тутун за пушење во 

смисла на членот 41 став (6) на овој закон, 1.350,00 ден. 
по килограм и 0% од малопродажната цена. 

Член 3 
Одредбите од членот 42 од Законот за акцизите 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 32/2001, 
50/2001 и 52/2001), ќе се применуваат до 31 декември 
2004 година. 

 
Член 42 б 

Комбинирана акциза 
(1) На следниве тутунски добра, при пуштањето од ак-

цизен склад во слободно правен акцизен промет акцизата 
изнесува: 

Член 4 

721. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети (�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 3/94, 

71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2002 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ 

ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се врши дополнување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел ут-
врден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година (�Сл. весник на РМ� бр. 1/2002) и тоа: 
В о посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат:  
А . Намалувања кај следниот корисник, програма и потставка 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по пре-
распределба 

18001 - Министерство за култура 
                      11 - Администрација 
  

401013 
Основни плати-
функционери 6.237.000 -339.000 5.898.000  

Б . Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

Раздел Програма Потставка Опис 
Планирано со 
Буџет за 2002 
година 

Промена Износ по пре-
распределба 

16002 - Биро за развој на образованието 
                      11 - Администрација 
  

402028 
Надомест за 
храна 3.243.000 339.000 3.582.000  
Член 2 

О ваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
      Бр. 23-3337/1                                                    Претседател на Владата 
25 јуни 2002 година                                   на Република Македонија, 
           Скопје                       Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

 

 
 
 

 
 

 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, освен одредбите од членот 42а, кои ќе се применуваат 
од 1 јануари до 31 декември 2005 година, одредбите од 
членот 42б ќе се применуваат од 1 јануари до 31 декември 
2006 година и одредбите од членот 42в ќе се применуваат 
од 1 јануари 2007 година. 

1) на пури и цигарилоси во смисла на членот 41 став 
(2) на овој закон, 1,35 ден. по парче и 0% од малопродаж-
ната цена; 

2) на цигари во смисла на членот 41 став (3) на овој за-
кон, 0,07 ден. по парче и 28% од малопродажната цена; 
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722. 
Врз основа на член 85, а во врска со член 32 од За-

конот за стандардизација (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 23/95, министерот за економија, 
донесе 

Н  А Р Е Д Б А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО   АТЕСТИРАЊЕ  (ХОМОЛОГАЦИЈА) 
НА  ВОЗИЛАТА  НА ТРКАЛА,  ОПРЕМАТА И ДЕ-
ЛОВИТЕ  КОИ  МОЖАТ  ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ 
ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА 

 
1.Во Наредбата за изменување и дополнување на 

Наредбата за  задолжително атестирање (хомологација) 
на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат 
да се вградат и/или да се користат на возилата на трка-
ла (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
99/2001), во ставот 2 во редовите 4 и 7 броевите 
01.06.2002 и во редот 8 бројот 01.10.2002 се заменуваат 
со 31.12.2002. 

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

 
 Бр. 15-2545/2                                    Министер, 

27 јуни 2002 година                    м-р Бесник Фетаи, с.р. 
     Скопје            

_______________________________________________ 
 

С П О Г О Д Б И 
16. 
Владата на Република Македонија претставувана од 

претседателот г-дин Љубчо Георгиевски и Сојузот на 
синдикатите на Македонија претставуван од претседа-
телот г-дин Ванчо Муратовски, во насока на прекину-
вање на Генералниот штрајк на членовите на синдика-
тите од јавниот сектор и членовите од претпријатијата 
загубари, на преговорите, за задоволување на барањата 
истакнати на овој штрајк, на 29 мај 2002 година, пос-
тигнаа 

СПОГОДБА 
1.Најниската плата на работниците вработени во 

јавниот сектор ќе изнесува 5.060,00 денари. 
При исплатата на платите на работниците во јавни-

от сектор почнувајќи со платата на месец јуни 2002 го-
дина, не може да се исплатува нето плата пониска од 
износот утврден во претходниот став. 
Во дејностите кои досега немаа склучено колектив-

ни договори да се склучат најдоцна до 30.06.2002 годи-
на. 
За правните лица кои се финансираат од средствата 

на Буџетот на Република Македонија, масата на плата 
ќе се утврди со посебен акт донесен од Владата на Ре-
публика Македонија според еднакви критериуми за си-
те корисници на Буџетот. 
Распределбата на вака утврдената маса на плата ќе 

се врши помеѓу ресорните министерства и соодветните 
синдикати од јавниот сектор на ССМ. 
Владата на Република Македонија ќе обезбеди 

средства на Фондот за здравствено осигурување на РМ 
за реализирање на оваа спогодба во јавното здравство. 

2. Преговорите помеѓу Министерството за здрав-
ство и Самостојниот синдикат за здравство, фармација 
и социјална заштита на РМ, да продолжат со цел за из-
наоѓање заеднички прифатливи решенија со што ќе се 
овозможи  отпочнување и успешно реализирање на ре-
формата во примарната здравствена заштита и зачуву-
вање на достигнатото ниво на здравствена заштита и 
нејзино натамошно унапредување. 
Во собраниската и комисиска процедура учествува 

и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и со-
цијална заштита на РМ околу донесувањето на Законот 
за измени и дополнувања на Законот за здравствена 
заштита. 

Во текот на усогласувањето на спорните прашања 
свој придонес ќе даде и претседателот на Владата на 
РМ. 

3. Владата на Република Македонија и Сојузот на 
синдикатите на Македонија се усогласија да најдат 
прифатливо решение за трајно решавање на материјал-
но социјалниот статут на работниците со над 25 години 
стаж од претпријатијата загубари кои се опфатени со 
Акциониот план на телото за структурни реформи. Ак-
тивностите за реализација на договореното решение ќе 
започнат во текот на наредниот месец. 

4. Претставниците на Владата на Република Маке-
донија и Сојузот на синдикатите на Македонија се сог-
ласија дека е неоправдано оддолжувањето на донесува-
њето на Закон за служба во АРМ, во нашите околности 
на безбедносната состојба и што предизвикува и проб-
леми во функционирањето на АРМ како еден од основ-
ните столбови на одбраната и безбедноста. 
Претставниците на Владата се обврзаа Законот за 

служба во АРМ да се утврди во Владата и да се пред-
ложи Собранието на РМ да го донесе најдоцна до 
30.06.2002 година. 

5. Владата на Република Македонија и Сојузот на 
синдикатите на Македонија се обврзаа да ја следат реа-
лизацијата на оваа спогодба и навреме да преземат ак-
тивности и мерки за да не дојде до застој и неспроведу-
вање на активностите во договорените рокови. 

6. Со денот на потпишувањето на оваа спогодба 
синдикатите од јавниот сектор, членки на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, ќе донесат одлуки за пре-
кинување на  Генералниот штрајк. 
   7. Оваа спогодба ќе се применува со денот на нејзи-
ното потпишување. 

8. Оваа спогодба е потпишана во 4 еднообразни при-
мероци од кои по два примероци за секоја од спогодбе-
ните страни. 

Скопје, 29.05.2002 година. 
 

  Сојуз на синдикатите на           Влада на Република 
          Македонија                            Македонија 
         Претседател,                          Претседател, 
Ванчо Муратовски, с.р.     Љубчо Георгиевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

И С П Р А В К А 
 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

врши исправка на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
Исправката треба да гласи: 
Во Листата за изменување и дополнување на Листа-

та на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравс-
твено осигурување на Македонија објавена во �Служ-
бен весник на РМ� бр. 41/2002 се врши следната ис-
правка: 
Лековите после чие име стојат буквите ЅЅ, ги пре-

пишува избраниот лекар по предлог на лекар субспеци-
јалист. 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ  
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решени-

ето Рег. Згф. бр. 46/2002 од 17.06.2002 година, во ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Тетово под Рег. бр. 46/2002 се запишу-
ва �ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИИ�-Тетово. 
Работата и активностите на здружението е развој на 

демократијата и цивилното општество, приближување 
на граѓаните кон европските интеграции , јакнење на 
довербата помеѓу различните етнички групи и сл. 
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Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �Т. Ц. 

Мерџан�, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Маке-
донија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 46/2002. 
            (17520) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 25/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име �Вистина�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: обнова и развој 

на Македонија, развој на демократијата, заштита на 
граѓаните на РМ кои се обесправени со решенијата на 
МВР на РМ, да не се дозволи регистрација на легално 
увезените возила од странство, заштита и афирмација 
на човековите и граѓанските права и слободи, помош за 
остварување и заштита на политичките, економските, 
социјалните, културните и други права и уверувања на 
граѓаните и маргинализирани групи на граѓани, созда-
вање услови за обезбедување социјални права на лица-
та кои немаат можност за материјална и социјална ег-
зистенција, унапредување на здравјето на луѓето и соз-
давање услови за водење хумана, популациона полити-
ка во согласност со економските и социјалните мож-
ности на земјата, заштита и унапредување на животна-
та средина и природа, заштита и унапредување на на-
учното, уметничкото и други видови творештва. 
Преземање и учество во проекти за обнова и развој 

на РМ, преземање на мерки и активности за развој на 
демократијата, преземање на мерки и активности за ос-
тварување на правата на граѓаните на РМ кои се обес-
правени со решенијата на МВР на РМ, да не се регис-
трираат легално увезените возила од странство, презе-
мање на мерки и активности и учество во проекти за 
заштита и афирмација на човековите и граѓански права 
и слободи и положбата на маргинализираните групи на 
граѓани, преземање на мерки и учество во проекти за 
остварување и заштита на политичките, економските, 
социјалните, културните и други права на граѓаните, 
преземање на мерки и финансирање на проекти за 
обезбедување социјални права на лицата кои немаат 
можност за материјална и социјална и социјална егзис-
тенција, преземање на мерки за заштита и унапредува-
ње на животната средина и природа, соработка со ху-
манитарни фондации и здруженија од земјата и стран-
ство и органите на управата и установите, преземање 
на други мерки и активности во врска со остварување-
то на целите на �ВИСТИНА�. Соработува со државни 
органи, физички и правни лица и со меѓународни орга-
ни, организации и заедници, да ангажира повремени и 
постојани научни и стручни институции, експерти и 
соработници и да користи услуги на свои донатори. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Алек-

сандар Гушо� бр. 22, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е 

Настоски Љупчо од Охрид со стан на ул. �Александар 
Гушо� бр. 22. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 25/2002. 
            (17521) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 23/2002, се запишува здружение-
то на граѓани под име �Египќани�-Охрид. 
Здружението на граѓани има за цел: остварување на 

хуманитарните, културните и спортски права на етнич-
ката групација Египќани, а и на другите граѓани на РМ, 
без разлика на национална, верска или друга припад-
ност. Помагање и поддршка на најсиромашните слоеви 
на општеството преку сите форми на невладино дејс-

твување, согласно Уставот и Законот за здруженија на 
граѓани и фондации, помош и социјализација на инва-
лидизираните лица и нивно инкорпорирање во општес-
твото, социјализација на маргиналните групации, про-
должување и гаење на културните традиции на Египќа-
ните во РМ, остварување на културните права содржа-
ни во Уставот на РМ преку институциите на системот, 
интегрирање на етничката заедница Египќани и други-
те граѓани во македонското современо општество, ос-
тварување на хуманитарни права. 
Седиштето на здружението е во Охрид, ул. �Гоце 

Делчев� бб, каде и дејствува. 
Овластено лице за застапување на здружението е Ир-

фан Демироски од Охрид, ул. �7-ми Ноември� бр. 51. 
Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 23/2002. 
            (17522) 

__________ 
 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци, под рег. бр. 
6/2002, се запишува здружението на граѓани-�Национа-
лен сојуз на лозари и винари-Македонска лоза� од 
Кавадарци, кое ќе се залага за следните цели и задачи: 
обезбедување на совети и обука и други извори за зго-
лемување на профитабилноста на своите членови, зас-
тапување на интересите на своите членови пред влади-
ни и невладини институции, изнаоѓање, пристап до па-
зарот и други пазарни инструменти за подобрување на 
пласманот на грозје, вино и преработки од вино, заради 
развој на кооперативно производство на вино и други 
производи од грозје. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Шиш-

ка� бб, Кавадарци.           
Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 6/2002. 
            (17524) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решението III. 
Рег. Зг. бр. 45/02 од 21.06.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша: Соју-
зот на здруженија на инвалиди на трудот и корисници 
на инвалидска пензија на Република Македонија, скра-
тен назив СЗИТКИП на РМ Скопје, со седиште на ул. 
�Првомајска� бб, (Собрание на општина Кисела Вода), 
барака бр. 10, соба 12, Скопје. 
Основните цели и задачи на сојузот се: да ја следи 

целокупната проблематика во републиката поврзана со 
квалификација, доквалификација, рехабилитација, вра-
ботување и интеграција на инвалидите на трудот, сора-
ботка со сојузот на синдикатите и Фондот за ПИОМ, 
Фондот за здравствено осигурување, предлага иниција-
тиви за научно истражувачка работа, соработува со ак-
ционерските друштва кои се бават со инвалидска проб-
лематика, организирано спроведува хуманитарна деј-
ност, ја координира и насочува работата на здружени-
јата, учествува во формирањето на специјални рабо-
тилници, центри за рехабилитација и рекреација на 
членството, води грижа за решавање на станбени пра-
шања на членството, дава помош на тешко болни, не-
подвижни членови и нивни семејства, развива култур-
но забавна и спортско рекреативна активност на здру-
жението на ниво на републиката. 
Со делот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Сојуз на здруженија на 
инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија 
на Република Македонија-Скопје, скратено СЗИТКИП 
на РМ на град Скопје, се стекнува со својство на прав-
но лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. бр. 

45/02.            (17635) 
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М А Л И   О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош 1087318 издаден од СВР-Дебар на име Ајров-
ски Ерџан, ул. "Венец", Дебар.                       (18226) 
Пасош 1292173 издаден од СВР-Скопје на име Суха-
мед Мустафа, ул. "Овчеполска" бр. 27, Скопје.   (18227) 

 Дипломатски пасош Д . 0001585 издаден од М. Н. Р. 
на име Прангоски Илија, ул. "11 Октомври" бб- Соб-
рание на Р.М., Скопје.                              (18263) 
Пасош 1642301 издаден од СВР-Скопје на име Бај-
рами Раман, с. Студеничани, Скопје.        (18334) 
Пасош 1599005 издаден од СВР-Скопје на име Лима-
нов Кадри, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр.41, Скопје.(18339) 
Пасош 1017610 издаден од СВР-Скопје на име Анета 
Спасенцова, с. Љубанци, Скопје.                       (18341) 
Пасош бр. 118344 на име Идрис Цапа, Дебар.  (18429) 
Пасош 1033444 издаден од СВР-Гостивар на име Ипо 
Адриан, с. Долна Бањица, Гостивар.        (18441) 
Пасош 0191181 издаден од СВР-Гостивар на име Ипо 
Љипе, с. Долна Бањица, Гостивар.                       (18443) 
Пасош 794168 издаден од СВР-Скопје на име Живко 
Стефановски, ул. "362 Бис" бр. 2, Скопје.          (18445) 
Пасош 1582164 издаден од СВР-Скопје на име Пет-
ровски Сашко, ул."Владимир Комаров" бр.29/2- 2, 
Скопје.                                                             (18447) 
Пасош 1604640 издаден од СВР-Скопје на име Алили 
Атула, с. Крушопек, Скопје.               (18448) 
Пасош бр. 1469893 издаден од УВР-Струмица на име 
Василев Жанко, с. Доброшинци бр. 66, Струмица.                                                                    

Работна книшка на име Трајковски Горгија, Гевге-
лија.                                                                    (18465) 

       (18449) 
Пасош 982584 издаден од СВР-Куманово на име Са-
дије Афузи, с. Слупчане, Куманово.        (18450) 
Пасош 1341065 издаден од СВР-Гостивар на име Аб-
дули Ана, ул. "Гоце Делчев" бр. 21, Гостивар.    (18452) 
Пасош бр. 1055681 на име Селими Шпреса, Кичево.

                                                                    (18453) 
Пасош бр. 850229 на име Ахмеди Гзиме, ул. "Ј. Ј. 
Свештарот" бр. 12, Кичево.                       (18454) 
Пасош бр. 1101291 на име Афродита Ќура, с. Велеш-
та, Струга.                                                                (15850) 
Пасош бр. 1426573 на име Узеири Ајретон, с. Добри 
Дол, Гостивар.                                                         (17672) 
Пасош бр. 260865 на име Салиоски Авмет, с. Жито-
ше, Крушево.                                                           (18511) 
Пасош бр. 1683839 на име Стојаноски Драги, ул. "Ба-
буна" бр. 8, Прилеп.                                      (18512) 
Пасош бр. 1497746 издаден од СВР-Битола на име 
Попоски Наумче, ул. "Охридска" бр. 105-а, Битола. 

                                                                    (18516) 
Пасош бр. 0841157 објавен во Службен весник бр.  

44/27.06.2002 на име Рамадани Шезаир, ул. "Карл Либ-
нехт" бр. 3-1/9, Скопје се сторнира.               (18518) 
Пасош бр. 038948 објавен во Службен весник бр. 

44/27.06.2002 на име Рамадани Хајрија, ул. "Карл 
Либнехт" бр. 31/1-9, Скопје се сторнира.        (18520) 
Пасош бр. 1274008/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Сашо Баштовански, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 9-2/6, 
Скопје.                                              (18522) 
Пасош бр. 1192804 издаден од УВР-Скопје на име 
Нулуфер Халим, ул. "Менделеева" бр. 22, Скопје. 

                                                                    (18523) 
Пасош бр. 1299987 на име Пончев Блажо, ул. "Иг-
ман" бр. 19-1/8, Кавадарци.                                    (15370) 
Пасош бр. 570705 на име Пончев Диме, ул. "Игман" 
бр. 19-1/8, Кавадарци.                                             (15371) 
Пасош бр. 332536 на име Пончева Владанка, ул. "И-
гман" бр. 19-1/8, Кавадарци.                                  (15372) 
Работна книшка на име Лилјана Трпевска, Скопје.                                                                     

Свидетелство од 7 одделение на име Музафер Весе-
ли, Тетово.                                                     (18389) 

                (18261) 
Работна книшка на име Бакуле Ѓорѓи, Скопје. (18264) 

Работна книшка на име Даскалов Јордан, Скопје. 
                                                                    (18266) 
Работна книшка на име Точи Сафет,Скопје.    (18267) 
Работна книшка на име Гошев Орце, ул. "С. Пинџур" 
бр. 4, Виница.                                             (18336) 
Работна книшка на име Уровски Јован, Кочани. 
                                                                    (18337) 
Работна книшка на име Стоилов Венцо, Кочани. 
                                                                    (18338) 
Работна книшка на име Каровски Славе, Кочани. 
                                                                               (18340) 
Работна книшка на име Зоран Стојановски, Скопје.                                

(18342) 
Работна книшка на име Гелева Лидија, ул. "В. Кита-
нов" бр. 2/23, Штип.                                      (18348) 
Работна книшка на име Лимани Нешат, Кичево. 
                                                                    (18386) 
Работна книшка на име Џамбазовска Марица, с. 
Жван, Демир Хисар.                                      (18394) 
Работна книшка на име Јашари Седат, ул. "С. Нау-
мов" бр. 138, Битола.                                      (18455) 
Работна книшка на име Бранко Постоловски, Дел-
чево.                                                             (18457) 
Работна книшка на име Зора Данилова, Кочани. 
                                                                    (18459) 
Работна книшка на име Јајов Аднан, ул. "П. Кара-
ѓозов" бр. 7/4, Штип.                                      (18462) 

Работна книшка на име Бошков Горан, Богданци. 
                                                                    (18488) 
Работна книшка на име Чороловска Соња, ул. "Дов-
леџик" бр. 114, Битола.                              (18494) 
Работна книшка на име Бондиќова Маја, ул. "М. Гор-
ки" бр. 51, Велес.                                             (18499) 
Работна книшка на име Киров Ангел, ул. "Б. Ѓорев" 
бр. 5, Велес.                                            (18500) 
Работна книшка на име Богдановска Ката, с. Ара-
чиново, Скопје.                                             (18506) 
Работна книшка на име Игњатовски Борче, Скопје.                                

       (18524) 
Работна книшка на име Владимир Кратевски, Скопје.

                                                                    (18525) 
Воена книшка на име Ташев Оливер, ул. "Солунска" 
бр. 33, Гевгелија.                                             (18352) 
Воена книшка на име Ангеловски Милан, ул. "С. 
Пинџур" бр. 59, Кавадарци.                       (18359) 
Воена книшка на име Чочороски Димче, Скопје. 
                                                                    (18438) 
Воена книшка на име Јорданче Ниќев, Скопје. 
                                                                    (18526) 
Свидетелство од 6 одделение на име Антонио Ана-
киевски, Делчево.                                      (18290) 
Свидетелство од 5 одделение на име Цветковски Ан-
тонио, Делчево.                                             (18292) 
Свидетелство на име Апостоловска Јадранка, Кума-
ново.                                                                    (18311) 
Свидетелство на име Ирфан Бајрамовски, Куманово.

                                                                    (18330) 
Свидетелство од 4 година на име Арсовски Зоран, 
Куманово.                                                     (18331) 
Свидетелство на име Лазаров Николчо, Нов Дојран.

                                                                    (18351) 
Свидетелство на име Илиевска Мануела, Велес. 
                                                                    (18367) 
Свидетелство од 6 одделение на име Адемоски Сер-
дан, с. Норово, Прилеп.                             (18371) 

Свидетелство и диплома на име Јовчевски Лазо, с. 
Брвеница, Тетово.                                      (18390) 
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Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Рамиз Хамид" на име Муса Семирана, Скопје.   (18434) 
Свидетелство на име Садики Куртен, с. Черкези, Ку-
маново.                                                             (18456) 
Свидетелство и диплома на име Николовски Славчо, 
Делчево.                                             (18458) 
Свидетелство на име Колевски Борче, Пробиштип.                                                                     Здравствена книшка на име Драгица Ивановска, Ве-

лес.                                                                    (18466)        (18460) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Николов 
Ѓорги, ул. "Коста Врпоње"  бр. 1,Штип.        (18461) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Ј. 
Смугрески" на име Глушески Б. Ѓоко, с. П. Рувци, При-
леп.                                                             (18467) 
Свидетелство од 6 одделение на име Синаноски 
Имер, Прилеп.                                                     (18468) 
Свидетелство на име Агим Беџети, Тетово.      (18473) 
Свидетелство  на име Недрета Муслиу, Тетово. 
                                                                    (18474) 
Свидетелство од 6 одделение на име Цветковски Ил-
че, с. Златари, Ресен                                              (18489) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од УЦ" Димитар Влахов " Скопје на име Гор-
дана Рогиќ, Скопје.                                      (18486) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Вла-
зерими" на име Љимани Сузана, Куманово.        (18495) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Б. Шабани" на име Акиф Јакупи, Куманово.     (18496) 
Свидетелство од 1 година на име Мусевска Уснија, 
Штип.                                                            (18497) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Мијалова 
Александра, Радовиш.                              (18498) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мереме Даути, 
Струга.                                                             (18507) 
Свидетелство од 8 одделение на име Латифи Бујар, 
Струга.                                                             (18508) 
Свидетелство на име Мерве Доксанца, Тетово. (18509) 
Свидетелство и диплома на име Тасева Кристина, с. 
Чифлик, Кочани.                                             (18513) 
Огласот објавен во Службен весник бр. 41 од 20. 

06/02 под реден бр. 17109 свидетелство за 1 година из-
дадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку" на име 
Сигеров Марко, Скопје се сторнира.                    (18515) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Св. Климент Охридски" на име Живковски Дарко, 
Мак. Брод.                                             (18517) 
Ученичка книшка на име Далибор Костадинов, Ви-
ница.                                                                    (18335) 
Индекс бр. 2410 издаден од Педагошки факултет на 
име Попоска Маја, Скопје.                       (18295) 
Индекс бр. 35424 издаден од Правен факултет на име 
Стојанов Александар, ул."Лазо Трпков" бр. 38, Велес.
                                                                    (18362) 
Сообраќајна дозвола на име Мирче Мијалков, ул. "Ш. 
Муратов" бр. 1, Велес.                              (18475) 
Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Љуљ-
зим Љесковица, Скопје.                              (18268) 
Диплома издадена од гимназијата "Јосип Броз Тито" 
на име Настевски Тодор, Скопје.               (18281) 
Диплома за завршено средно образование на име Ар-
совски Зоран, ул. "Партизанска" бр. 8, Куманово.                                                                     

2. Цена  на услугата  со посебно искажан ДДВ и 
други давачки,  

       (18332) 
Диплома на име Симеонова Деспина,Виница. (18333) 
Диплома на име Ѓуров Дарко, ул. "В. П. Јорданова" 
бр. 109, Штип.                                            (18349) 
Диплома на име Блашка Стојанова, ул. "Карл Маркс" 
бр. 37/А, Штип.                                             (18463) 
Здравствена книшка на име Станковска Илинка, 
Пробиштип.                                                     (18347) 
Здравствена книшка на име Ковачки Доне, Крушево.

                                                                    (18369) 

Здравствена книшка на име Димоска Суза, ул. "Д. На-
редникот"бр. 3/19, Прилеп.                       (18373) 
Здравствена книшка на име Поповска Јулијана, с. 
Кленоец бр. 39, Кичево.                                      (18381) 
Здравствена книшка на име Георгиева Јасмина, ул. 

"М. Андоновски" бр.2/25, Битола.                (18384) 

Здравствена книшка на име Зора Трајковска, Битола.
                                                                    (18469) 
Здравствена книшка на име Папастеревски Јован, Би-
тола.                                                                    (18470) 
Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Стојче, Би-
тола.                                                                    (18471) 
Здравствена книшка на име Шеји Шкелќим, Струга.

                                                                    (18472) 
Здравствена книшка на име Мујовиќ Јасмин, с. Жи-
тоше, Крушево.                                             (18501) 
Здравствена книшка на име Димоски Војне, с. Под-
вис, Крушево.                                             (18502) 
Здравствена книшка на име Стојаноски Благој, ул. 

"Струшка" бр. 5, Битола.                              (18503) 
Здравствена книшка на име Ѓеорѓиева Виолета, Би-
тола.                                                                    (18504) 
Здравствена книшка на име Пандо Ристевски, Битола.

                                                                    (18505) 
Здравствена книшка на име Ристевска Митра, ул. "И. 
Милатиновиќ" бр. 25/19, Битола.              (18510) 
Уверение за завршена педагошка академија на име 
Димитар Параклиев, ул. "С. Пинџур" бр. 24, Штип.                                

       (18350) 
Девизна штедна книшка 9002448 издадена од Тутун-
ска банка на име Нашевска Магдалена, Скопје.  (18262) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Комисијата  за јавни набавки при Министерството за 
одбрана на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК ПО ТРЕТ ПАТ БР. 16/3-65/144 

 
I. Предмет на набавка:  
1. Одржување на инженериски машини: дозер ТГ-

160 БК, TГ-70, ваљак КВВ-12, натоварувач Л-20 и РД-
130, копач МХ-5, грејдер Ф156А и компресор П380 
ВП. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички  лица регистрирани 
за дејноста во согласност со набавката, а ќе се спрове-
дува во согласност со Законот за јавни набавки, со јав-
но отворање на понудите. 
Набавката е делива. 
 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 

3. Рок на извршување,  
4. Начин и услови на плаќање, 
5. Гаранција,  
6. Цени за резервни делови, потрошен и репромате-

ријал со сите давачки (начин на формирање) и 
7. Податоци за техничка и кадровска оспособеност. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно од Законот за јавни набавки (оригинал 
или заверена копија од нотар) и тоа:  
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- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за приходи за платени дано-
ци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ -извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или  е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна  пресуда не е  му е изречена мерка на безбед-
ност-забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци освен документите од првата алинеја. 
  
IV. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач се утврдени со Законот за јавни набавки и тоа: цена 
на услугата 40 бода, техничка и кадровска оспособе-
ност 40 бода, рок на извршување 10 бода и гаранција 
10 бода. 

 
V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за отворен повик  бр. 16/3-

65/144 за набавка во оригинален примерок и потпишана 
од овластено лице на понудувачот и придружната доку-
ментација од глава III треба да бидат уредно доставени 
согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на 
адреса Министерство за одбрана на РМ,  ул. �Орце Ни-
колов� бб, преку пошта или со предавање на Комисија-
та на самото јавно отворање.  

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда посебно за точка 1 и 2 од глава I. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите потребно е на Комисијата 
за јавни набавки да достават писмено овластување од 
понудувачот за учество на јавното отворање. 

 
VI. Рок за доставување на понудата 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на РМ�, а јавното отво-
рање на понудите, во присуство на понудувачите ќе се 
одржи: на 19.07.2002 година во 10 часот во простории-
те на Министерството за одбрана на РМ�, ул. �Орце 
Николов� бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, 
кои не ги содржат бараните податоци и документација 
од овој повик, се сметаат за нецелосни и нема да се зема-
ат за разгледување. 

3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон  02/28 28 94 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки-

пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
Министерството за одбрана на Република Македонија, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/56 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана на Република Македонија ул. �Орце Нико-
лов�бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на:  

2.1.Оброк, сув редовен по спецификација од 1-5 во 
Список бр. 1. 

Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија ул. �Орце 
Николов�бб, Скопје - соба 708 во рок од три дена од 
излегувањето на повикот во јавните гласила од 11-13 
часот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите правни и физички лица. 
Набавката не е делива. 
Постапката се спроведува согласно Законот за јав-

ни набавки. 
 
3.  Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитетот на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака. 
 
4.  Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација (согласно член 46 
од Законот за јавни набавки)  во оригинални примеро-
ци или заверени кај нотар и тоа: 

I - извод од регистрација на дејноста; 
II - документ за бонитет од Централниот регистар; 
III - доказ дека  не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
IV - доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка за безбедност, забрана на вршење на 
дејност; 

V - потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки; 

VI. технички можности за испорака на бараните 
стоки. 
Документите III, IV и V не смеат да бидат постари 

од шест месеци. 
 
5. Доставување на понудата. 
Понудата се доставува со предавање на Комисијата 

на лице место на денот и часот на јавното отворање. Во 
затворен коверт на горниот лев агол треба да стои оз-
наката �не отворај�и бројот на повикот, во средината 
на ковертот треба да биде назначена точната адреса на 
набавувачот. Во овој коверт треба да има уште два 
коверта, едниот со документација - со точна адреса на 
испраќачот и носи ознака �документација и друг со фи-
нансиската документација и носи ознака  �понуда�. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 

15.07.2002 година со почеток во 11 часот во простори-
ите на МО. Секој понудувач на комисијата треба да и 
предаде овластување за учество на јавното отворање. 

6 Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена                                         - 45 %, 
- квалитет                                  - 40 %, 
- начин и услови за плаќање     - 5%, 
- рок на испорака                      - 10 %. 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот нема да се разгле-
дува. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

тел. 02/28 22 89. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на членовите 11 и 35 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата 
за јавни набавки на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА  ПОНУДУВАЧИТЕ  (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 2 - Скоп-
је и ЈП ХС �Злетовица� - Пробиштип. 

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градежни 
работи на доводен цевковод и комплетна изведба на 
тиролски зафат за водоснабдување на Пробиштип и 
Злетово - ХС �Злетовица�. Вкупната должина на цевко-
водот изнесува 8100 м со дијаметар од 500 мм. Покрај 
доводот постои пристапен пат на должина од околу 
5500 м, додека на потез од околу 2600 м покрај трасата 
не постои пристапен пат и трасата поминува низ тежок 
терен. Тиролскиот зафат е на Злетовска Река на кота 
730,00 мнв, оддалечен околу 11 км. од Злетово. 

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: Ав-
густ 2002 година. 

1.4. Финансирање: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство со средствата од продаж-
бата на АД �Македонски телекомуникации�. 

1.5. Повикот е јавен и анонимен. 
1.6. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица, регистрирани за ваков вид работи чие седиште е 
во Република Македонија. 

1.7. Секој учесник во претквалификацијата треба да 
има подобност за понудувач на комплетна изведба на 
работите наведени во т. 1.2. 

1.8. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на Понудувачите. 

 
2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на понудите: заклучно 

08.07.2002 година. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон понудата понудувачот треба да ја приложи 

следната техничка документација: 
- Претставување за Понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација; 
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 

изречена мерка за забрана за вршење на дејноста; 
- Референтна листа на изградени слични објекти во 

последните три години, со вкупна вредност на работи-
те и име на инвеститорот; 

- Податоци за кадровска екипираност на понудува-
чот: редовно вработени, искуство, стручност, квалифи-
кации, предложен стручен тим (со референци) за изве-
дување на работите и слично; 

- Податоци за механоопременост: машини, построј-
ки, опрема по вид, перфоманси и старост; 

- Други информации за кои понудувачот смета дека 
се битни за своето претставување. 

3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или по-
веќе фирми, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите наведена во 
т.3.1; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведени 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во име 
на останатите партнери. 

3.3. Бараната документација (извод од регистрација 
на дејноста, документ за бонитет, извештаи за финан-
сиска состојба и ревизорски контроли, потврда од суд) 
да се достави во оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1. Генерални квалификации на понудувачот  5 поени 
2. Економско - финансиски бонитет             25 поени 
3. Искуство на понудувачот на 
      слични објекти        30 поени 
4. Искуство, стручност и квалификации на  
      предложениот стручниот кадар за  
      извршување на работата                               20 поени 
5. Расположива механизација, опрема и  
     други физички капацитети за  
     реализација на набавката                          20 поени 
                                                    Вкупно:      100 поени 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 

поени ќе бидат претквалификувани и поканети да по-
дигнат тендерска документација и достават своја пону-
да. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во повикот; 
5.2. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишана и заверена од 
одговорно лице на понудувачот; 

5.3.Понудата се доставува во затворен коверт, на 
кој во горниот лев агол стои ознаката �не отворај� и 
број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба 
да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и 
истиот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува преку пошта или со пре-
давање во архивата на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 
2, Скопје најдоцна до денот (08.07.2002 год), назначен 
за доставување. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени 

во рокот, како и оние кои не се изготвени според пози-
циите на повикот нема да бидат разгледани; 

6.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази 
врз вкупната оценка за подобноста на Понудувачот. 

6.3. Тендерската документација ќе се достави само 
на оние учесници во претквалификација, кои ќе бидат 
избрани за подобни, а оние кои нема да бидат избрани 
за подобни немаат право на жалба. 

 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон: (02) 111-792, односно во Управата за водосто-
панство во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
Комисија за јавни набавки 



28 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 17 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002, 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3328/10 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија - Скопје со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на канцелариски мебел за потребите на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија. 

3. Спецификацијата со потребните количини е да-
дена во тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување - 
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15, секој рабо-
тен ден, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповрат-
ни средства на жиро сметка 220524100141921 на Фон-
дот за здравствено осигурување - Скопје со назнака за 
тендерска докуметнација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Македонска банка. 

5. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на  нејзиното поднесување. 

8. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот;  
- опис на мебелот што се нуди; 
- цена со сите давачки; 
- начин, услови и рок на плаќање. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот  и 

тоа: 
- список (референца) на слични испораки  изврше-

ни во претходниот период, 
- каталози со основните технички карактеристики  

на мебелот  што се нуди. 
4. Извод од регистрација на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-

одветен документ дека не е во стечај или процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

6. Гаранција за квалитет. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок заверана и потпишана од одговорното лице.. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
18.07.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки   60 бода, 
- референтна листа   20 бода, 
- начин на плаќање   20 бода, 
- рок на испорака со монтажа  10 бода. 
Предуслов за избор на најповолен понудувач е ква-

литетот и техничките карактеристики на мебелот, што 
ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена.  

VI. ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и  гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за 
здравствено осигурување, со назнака за учество на по-
вик бр. 02-3328. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите.  

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

18.07.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 18.07.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
ово  повик, нема да бидат разгледувани. ј

 
       Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на членовите 11 и 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, објавува 

 
ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ)  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 2, Скоп-
је и ЈП ХС �Злетовица� - Пробиштип. 

1.2. Предмет на набавката: Набавка, транспорт, 
монтажа и испитување на полиестерски цевки и фасон-
ски делови за недоизграден дел од доводниот цевковод 
за водоснабдување на Пробиштип и Злетово - ХС �Зле-
товица�. Вкупната должина на недоизградениот дел на 
цевководот изнесува 8100 м, од што за 6744,0 м, пот-
ребно е да се изврши набавка, транспорт, монтажа и 
испитување на цевките, а за 1536,00 м, само монтажа и 
испитување на претходно набавени цевки. Дијаметарот 
на цевките е 500 мм, а притисокот е 10,16 и 25 бара. 

1.3. Планиран почеток на изведба на работите: Ав-
густ 2002 година. 

1.4. Финансирање: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство со средствата од продаж-
бата на АД �Македонски телекомуникации�. 
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1.5. Повикот е јавен и анонимен. 
1.6. Право на учество имаат сите домашни физички 

и правни лица, регистрирани за ваков вид работи. 
1.7. Секој учесник во претквалификацијата треба да 

има подобност за понудувач на комплетна изведба на 
работите наведени во т. 1.2. 

1.8. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на Понудувачите. 

 
2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на понудите: заклучно со 

08.07.2002 година. 
 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Кон понудата понудувачот треба да ја приложи 

следната техничка документација: 
- Претставување за понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет од Централниот регистар; 
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки; 
- Потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација; 
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која му е 

изречена мерка за забрана за вршење на дејноста; 
- Доказ за сертификат од надлежната институција 

за контрола на квалитетот на производот, со кој се пот-
врдува дека квалитетот на цевките и фасонските дело-
ви ги задоволува европските стандарди за цевки за во-
доснабдување; 

- Список на главни испораки на цевки и фасонски 
делови во последните три години со износите и прима-
чите; 

- Референтна листа на слични објекти каде е извр-
шено монтажа на ваков тип на цевки во последните три 
години, со вредност на работите и име на инвестито-
рот; 

- Податоци и референтна листа за производителот 
на бараната набавка со каталози и проспекти за произ-
водот; 

- Податоци за кадровска екипираност на понудува-
чот: редовно вработени, искуство, стручност, квалифи-
кации, предложен стручен тим (со референци) за изве-
дување на работите и слично; 

- Податоци за механоопременост: машини, построј-
ки, опрема по вид, перформанси и старост; 
Други информации за кои понудувачот смета дека 

се битни за своето претставување. 
3.2. Доколку понудувачот е заедница на две или по-

веќе фирми, потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

т.3.1; 
- Потпишан и заверен договор за точно наведени 

обврски и права; 
- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во име 
на останатите партнери. 

3.3. Бараните документи (извод од регистрација на 
дејноста, документ за бонитет, потврда од Управата за 
јавни приходи, потврда од суд) да се достави во ориги-
нален примерок или копија заверена од нотар. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ОЦЕНА 
1. Генерални квалификации на понудувачот  5 поени 
2. Економско - финансиски бонитет             20 поени 
3. Техничко-технолошки бонитет  

на производот                                                       20 поени 
4. Искуство, стручност и квалификации на понудувачот и 

стручниот кадар за извршување  
на ваков вид на работа       30 поени 

5. Расположива механизација, опрема и други фи-
зички капацитети за реализација на набавката      15 поени 

                                                    Вкупно:      100 поени 

Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 70 
поени ќе бидат претквалификувани и поканети да подиг-
нат тендерска документација и достават своја понуда. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во повикот. 
5.2. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален 

примерок кој треба да биде потпишана и заверена од 
одговорно лице на понудувачот. 

5.3.Понудата се доставува во затворен коверт, на 
кој во горниот лев агол стои ознаката �не отворај� и 
број на јавниот повик, а во средината на ковертот треба 
да биде назначен набавувачот, неговата точна адреса и 
истиот не смее да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се идентификува понудувачот. 

5.4. Понудата се доставува преку пошта или со пре-
давање во архивата на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, ул. �Ленинова� бр. 
2, Скопје најдоцна до денот (08.07.2002 год), назначен 
за доставување. 

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени 

во рокот, како и оние кои не се изготвени според пози-
циите на повикот нема да бидат разгледани. 

6.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
согласно т.3, ќе се сметаат за нецелосни и ќе се одрази 
врз вкупната оценка за подобноста на понудувачот. 

6.3. Тендерската документација ќе се достави само 
на оние учесници во претквалификација, кои ќе бидат 
избрани за подобни, а оние кои нема да бидат избрани 
за подобни немаат право на жалба. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон: (02) 111-792, односно во Управата за водосто-
панство во состав на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија-Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3920/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. 
�50 Дивизија� бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за из-
готвување на изведбено проектна документација (идеен, 
главен и технолошки проекти) и изведување на градежно 
занаетчиски работи за адаптирање на простор за сместу-
вање на Центар за дијализа според проектна Програма. 

3. Проектната Програма за Центарот за дијализа 
може да се подигне од архивата на Фондот секој рабо-
тен ден. 

4. Постапката на набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

7. Понудата не е делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- изведбено проектна документација со опис (пред-

мер пресметка) на работите што ќе се изведуваат, 



28 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 19 
 

- цена со сите давачки, по системот клуч на рака, 
- начин, услови и рок на плаќање 
- рок на изведување. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на слични работи извршени во 

претходниот период, 
- кадровска и техничка опременост. 
4. Извод од регистрацијата на дејноста. 
5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соод-

ветен документ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста. 

6. Гаранција за квалитет на извршените работи. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
17.07.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки,  
   по системот клуч на рака   60 бода 
-
 
 референтна листа   40 бода. 

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за 
здравствено осигурување, депонент Македонска банка 
со назнака за учество на повик бр. 02-3920/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

17.07.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 17.07.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. 
�50 Дивизија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
ово  повик, нема да бидат разгледувани. ј 

      Комисија за јавни набавки 

ОКТА  РАФИНЕРИЈА НА НАФТА Акционерско Друштво 
Финансиски резултат заклучно со 31 декември 2001 година 

 
Во 000 денари 

 
               2001       2000 
Приходи од продажба              13.938.627       17.701.307 
Вкупно оперативни трошоци  13.073.047       16.857.902 

 
Камати и курсни разлики         (496.131)          (514.339) 

 
Добивка (загуба) пред оданочување 369.449             329.066 
Даноци од добивка  7.798                22.545 
               ________     ________ 
Нето добивка (загуба) за годината    361.651              306.521 

               ________      ________ 
_______________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01 и 26/2002), Минис-
терството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец јуни 2002 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 
5848 

02 Одгледување на шуми, користење 
на шуми и соодветни услужни ак-
тивности 

6280 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 

4537 

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на трест 

6798 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 7914 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 
9234 

16 Производство на тутунски произво-
ди 

7853 

17 Производство на текстилни ткаени-
ни 

4451 

18 Производство на предмети за обле-
ка: доработка и боење на крзно 

3244 

19 Штавење и доработка на кожа, про-
изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

4228 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

4740 

21 Производство на целулоза, хартија 
и производи од хартија 

7591 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 

9374 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

11157 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

7287 

25 Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 

4770 
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26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

9723 

27 Производство на основни метали 8579 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

5665 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

5871 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 

5849 

31 Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 

7209 

32 Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и апа-
рати 

4675 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

11382 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

5258 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7355 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4687 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
10262 

41 Собирање, пречистување и дистри-
буција на вода 

7605 

45 Градежништво 5361 
50 Продажба, одржување и поправка 

на моторни возила и мотоцикли, 
продажба на мало на моторни гори-
ва 

8050 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 

9454 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 

4912 

55 Хотели и ресторани 5382 
60 Копнен сообраќај, цевоводен тран-

спорт 
6100 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 5114 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

11203 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 

12641 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 

13768 

66 Осигурување, реосигурување и 
пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

17503 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 

19294 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10845 

71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

4597 

72 Компјутерски и сродни активности 8018 
73 Истражување и развој 8629 
74 Други деловни активности 8060 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
6917 

80 Образование 6376 
85 Здравство и социјална работа 6573 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7452 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 

10618 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

6689 

93 Други услужни дејности 7964 
95 Приватни домаќинства со вработе-

ни лица 
0 

99 Екстериторијални организации и 
тела 

0 
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