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1332. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од У

Република Македонија (�Службен весник на Р
Македонија� бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОП
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА

ДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 
 

I 
М-р Виктор Габер, се поставува за вон

ополномоштен амбасадор на Република Макед
Австралија, со седиште во Камбера. 
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1333. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 29/88, 
80/89 и 29/90) кој согласно член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис, министерот за  
транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ПРЕВОЗНИКОТ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви што превозникот треба да ги исполнува за да врши 
ред вен и посебен превоз во воздушниот сообраќај. о 

Член 2 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
1. "уверение за исполнување на условите за вршење 

на превоз во воздушниот сообраќај" е документ со кој 
се потврдува дека авиопревозникот поседува професи-
онална способност и организација да обезбеди безбе-
ден и уреден јавен воздушен сообраќај; 

2. "бизнис план" е детален опис на планираните ко-
мерцијални активности на авиопревозникот за перио-
дот за кој се работи посебно во однос на развојот на па-
зарот и инвестициите кои треба да се извршат вклучу-
вајќи ги финансиските и економските импликации на 
овие активности; 

3. "оперативен прирачник"-(Operations Manual) е 
прирачник кој содржи процедури, инструкции и упат-
ства кои ќе му користат на оперативниот персонал да 
ги и а своите должности. звршув  

Член 3 
За вршење на редовен и посебен превоз во воздуш-

ниот сообраќај  превозникот треба да ги исполнува 
следниве услови: 

1. Да е судски регистриран за вршење на превоз во 
воздушниот сообраќај; 

2. Во зависност од видот на регионот во кој се врши 
превозот и од видот на воздушниот превоз, да има со-
одветно опремени воздухоплови со уреди и опрема за-
висно од категоријата и намената на воздухопловот;  

3. Да има вработено потребен воздухопловен персо-
нал согласно планираните оперативни активности и 
согласно со одобрените активности за одржување на 
воздухопловите; 

4. Да има полиси за осигурување на воздухопловот, 
екипажот, патниците, багажот, стоката и во случај на 
штета нанесена на трети лица; 

5. Да има и уверение од брокери кои извршиле рео-
сигурување; 

6. Да има одобрено упатство за работа, изработено 
во согласност со прифатените меѓународни стандарди 
(Анекс 6-Operators Maintenance Control Manual или JAR-
OPS-M-Maintenance Management Exposition Manual); 

7. Да има договор за базно одржување (Base 
Maintenance) со домашно или странско правно лице ов-
ластено од надлежниот орган;  

8. Да има одобрен оперативен прирачник (Operations 
Manual) изработен во согласност со прифатените меѓу-
народни стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција 
или JAR-OPS 1); 

9. Да има соодветни простории, објекти и опрема за 
адекватно функционирање во согласност со прифате-
ните меѓународни стандарди; 

10. Да има изработен бизнис план најмалку за први-
те две години од работењето кој ќе ја опишува финан-
сиската поврзаност на превозникот со планираните ко-
мерцијални активности во кои тој е директно вклучен 
или преку други лица и на кој ќе биде извршена реви-
зија од овластена ревизорска куќа; 

11. Да приложи банкарска гаранција со која ќе до-
каже дека може да ги задоволи сите фиксни и опера-
тивни трошоци кои потекнуваат од работата согласно 
неговиот бизнис план и реалните претпоставки за пер-
иод од три месеци од почетокот на работата без да се 
земе предвид кој било приход од својата работа  и  
На правното лице кое ќе ги исполни условите од 

став 1 на овој член ќе му се издаде Уверение за испол-
нување на условите за вршење на воздушен сообраќај 
(во натамошен текст уверение) согласно меѓународни-
те стандарди (Анекс 6 од Чикашката конвенција или 
JAR-OPS 1) по претходно поднесено барање.  

 
Член 4 

Барањето за издавање на уверение се поднесува нај-
малку 90 дена пред предложената дата за отпочнување 
со вршење на превозот во воздушниот сообраќај заедно 
со следните документи: 

- судска регистрација (назив, основачки влог, седи-
ште, дејности и управител); 

- документи за финансиско обезбедување (структу-
ра на капитал, хипотеки, бизнис план, заверена заврш-
на пресметка ревидирана од овластена ревизорска куќа 
за последните две години, банкарска гаранција во ви-
сина од една четвртина (три месеци) од вкупните тро-
шоци искажани во годишниот бизнис план); 

- полиси за осигурување (на воздухоплов, екипаж, 
трети лица, патници, багаж и стока) и уверение од бро-
кери кои извршиле реосигурување; 

- известување за планираниот превоз (вид на прево-
зот, планирани рути, воздушни патишта, редовни и ал-
тернативни аеродроми, потребен аеродромски мини-
мум, услови во кои ќе се врши превозот односно дење 
или ноќе, во VMC или IMC услови и сл.); 

- известување за воспоставена постапка за прибира-
ње на известувања потребни за вршење на летот (метео 
податоци, состојба на аеродромот и сл.); 

- документи за основните средства за работа-возду-
хопловите (сопственост или закуп, тип и број на возду-
хопловите, број на седишта, држава каде се регистри-
рани, начин на одржување, опрема и број на членови 
на екипаж); 

- документи за простории, објекти, работилници, 
хангари и останата опрема со кои се располага; 

- известување за датата кога се планира да се отпоч-
не со вршење на превозот;  

- упатство за техничко одржување, контрола и раково-
дење со техничкото одржување изработено согласно ме-
ѓународните стандарди (Анекс 6-Operators Maintenance 
Control Manual или JAR-OPS-M-Maintenance Management 
Exposition Manual); 

- договор за базно одржување (Base Maintenance) со 
домашно или странско правно лице овластено од над-
лежниот орган и 

- оперативен прирачник (Operations Manual) израбо-
тен согласно меѓународните стандарди (Анекс 6 од Чи-
каш нвенција или JAR-OPS 1). ката ко  

Член 5 
Превозникот кој врши редовен јавен превоз во до-

машниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај 
условите од член 3 на овој правилник, треба да има нај-
малку три воздухоплови со повеќе од 19 патнички се-
дишта впишани во регистарот на воздухоплови на Ре-
публика Македонија, а за вршење на карго превоз да 
има најмалку еден воздухоплов впишан во регистарот 
на воздухоплови на Република Македонија. 

 
Член 6 

Превозникот кој врши чартер превоз во домашниот 
и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај условите 
од член 3 на овој правилник, треба да има најмалку 
еден воздухоплов со повеќе од 19 патнички седишта 
впишан во регистарот на воздухоплови на Република 
Македонија. 
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Член 7 
Превозникот кој врши авио-такси превоз во домаш-

ниот и меѓународниот воздушен сообраќај, покрај ус-
ловите од член 3 на овој правилник,  треба да има нај-
малку еден воздухоплов кој има до 19 патнички седи-
шта впишан во регистарот на воздухоплови на Репуб-
лик  Македонија. а 

Член 8 
Во случај на промена на некој од условите односно 

податоците во бараните документи од член 3, 4 и 5 на 
овој правилник, превозникот за да продолжи со врше-
ње на превозот во воздушниот сообраќај поднесува ба-
рање за промена со пропратни документи и податоци 
за промените, најмалку 30 дена пред настанувањето на 
промената.  

Член 9 
Превозникот  на кој уверението му е издадено на 

определено време доколку сака да продолжи со врше-
ње на превозот во воздушниот сообраќај и после исте-
кувањето на важноста на уверението поднесува барање 
за продолжување на важноста на уверението до над-
лежниот орган.  

Член 10 
Превозниците кои поседуваат уверение треба да го 

усогласат своето работење со одредбите на овој пра-
вилник во рок од шест месеци од денот на  неговото 
влегување во сила.   

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
    Бр. 10-4063                                  Министер, 

7 октомври 2004 година                     Агрон Буџаку, с.р. 
        Скопје 

___________ 
1334. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво шумарство и водостопанство донесува , 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, 
ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА 
ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА 
КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИ-
ЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) 
ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  ДРЖАВИ   

I. Престанува да важи Наредбата за забрана на увоз 
во Република Македонија на живи птици, еднодневни 
пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување 
од живина, месо од живина, производи од живина на-
менети за исхрана, земјоделска или индустриска упо-
треба заради спречување на внесување на Класичната 
чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји 
грип) од Соединетите Американски Држави (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 26/2004). 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  
         Бр. 11-10062/1                 Министер, 
23 септември 2004 година               Славко Петров, с.р. 
                Скопје 

___________ 
1335. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, 
ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕ-
НУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА 
ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛА-
СИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНА 
ИНФЛУЕНЦА  ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА 

 
I. Престанува да важи Наредбата за забрана на увоз 

во Република Македонија на живи птици, еднодневни 
пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување 
од живина, месо од живина, производи од живина на-
менети за исхрана, земјоделска или индустриска упо-
треба заради спречување на внесување на Класичната 
чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји 
грип) од Канада (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 26/2004). 

II. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�, а ќе се применува од 1 октомври 
2004 година. 

 
         Бр. 11-10061/1                   Министер, 
23 септември 2004 година               Славко Петров, с.р. 
                Скопје 

___________ 
1336. 
Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 
и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Друштвото за осигурување СИГМА АД Скопје 
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - втора емисија на 7.000 обични акции во вред-
ност од 70.000 евра, односно во денарска противвредност 
од 4.291.938 денари, согласно Одлуката бр. 440/04 од 
09.08.2004 година за зголемување на основната главнина 
на Друштвото со издавање на акции од втора емисија. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со законот и одлуката за нивно издавање. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар на надлежниот суд. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реги-
страција на акциите во Централниот Депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
        Бр. 07-888/12     Комисија за хартии од вредност 
17 септември 2004 година           Претседател, 

        Скопје          проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 71 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 октомври 2004 
 

1337. на акциите да објави во најмалку еден дневен весник и 
да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот 
на запишаните и уплатени акции од акционерите кои го 
искористиле правото за првенствено купување. 

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот 
за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 
и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цат  одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар на надлежниот суд. 

а 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

1. На Штедилница АЛ КОСА АД Штип се дава одобре-
ние за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на 1.058 обични акции во вредност од 54.096 евра, 
односно во денарска противвредност од 3.316.300 денари, 
согласно Одлуката бр. 0201-126 од 11.06.2004 година за из-
давање на втора емисија на обични акции. 6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар 
за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хар-
тии од вредност да достави доказ дека е извршен упис 
на акциите. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со законот и одлуката за нивно издавање. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
истекот на рокот за реализација на емисијата да го при-
јави за упис зголемувањето на основната главнина во 
трговскиот регистар на надлежниот суд. 

7. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

8. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 

 
         Бр. 07-731/12     Комисија за хартии од вредност 
20 септември 2004 година             Претседател, 

        Скопје           проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________  

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за заштита на 
културното наследство (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� број 20/2004), направени се грешки по-
рад  што се даваат и

 6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. И С П Р А В К И 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 7. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. НАСЛЕДСТВО   - Во членот 39 став 2 наместо бројот �154� треба да 

стои бројот �156�. 
         Бр. 07-964/8           Комисија за хартии од вредност 
17 септември 2004 година              Претседател, 

- Во членот 91 наместо бројот �4.� пред текстот 
�Приемот на изведените работи го врши стручна коми-
сија формирана од Управата.� треба да стои бројот �(2)�. 

        Скопје           проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

1338. 
 Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од Законот 

за хартии од вредност (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 
и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цат  одржана на 17.09.2004 година, го донесе следното 

     Бр. 10-3737/2            Од Законодавно-правната комисија 
8 октомври 2004 година        на Собранието на Република 
           Скопје                                   Македонија 

___________ а  
Р Е Ш Е Н И Е По извршеното срамнување со изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за управување со от-
падот (�Службен весник на Република Македонија� број 
68/2004), направени се грешки поради што се даваат 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На �Инвестбанка� АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - трина-
есетта емисија на 7.500 акции, од кои 6.000 обични ак-
ции и 1.500 приоритетни кумулативни акции, во вред-
ност од 20.025.000 денари. 

 
И С П Р А В К И 

Н А ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 
- Во членот 143 став 3 во четвртиот ред наместо 

зборот �закон� треба да стои зборот �член�. 2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со законот и одлуката за издавање долго-
рочни хартии од вредност - акции од тринаесетта еми-
сија бр. 1768/14 од 31.03.2004 година. 

- Во членот 147 наместо зборовите: �влегувањето 
во сила� треба да стојат зборовите: �отпочнувањето на 
примената�, а во третиот ред по бројот �37/98� треба да 
стои бројот �и 16/2004�. 
 
       Бр. 10-4114/2          Од Законодавно-правната комисија 3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот од 
30 дена за користење на правото за првенствено купување  

8 октомври 2004 година        на Собранието на Република 
           Скопје                                   Македонија 

  

    Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
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