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1277. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 60/2002), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
3 октомври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За претседател на Собранието на Република Ма-

кедонија се избира 
м-р Никола Поповски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
               Претседавач 

        Бр. 07-3447/1                 на Конститутивната седница 
3 октомври 2002 година       на Собранието на Република 
            Скопје                 Македонија, 
            Стојан Андов, с.р. 

___________ 
1278. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 19 став 1, а во врска со член 
116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 60/2002), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 3 октомври 2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ-
НИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗ-
БОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Комисијата за прашања на изборите и имену-

вањата се избираат: 
а) за претседател 
   Љупчо Јордановски 
б) за заменик на претседателот 
   Хазби Лика 
в) за членови:  
  1. Каме Петров, 
  2. Никола Ќуркчиев, 
  3. Игор Ивановски, 
  4. Лилјана Поповска, 
  5. Зоран Шапуриќ, 
  6. Чедомир Краљевски, 
  7. Љупче Мешков, 
  8. Илија Китаноски, 
  9. Љупчо Балкоски, 
10. Азиз Положани, 
11. Исни Шаќири, 
12. Илјаз Халими, 

г) за заменици на членовите: 
  1. Славица Грковска, 
  2. Ристе Бислимовски, 
  3. Неждед Мустафа, 
  4. Славе Арсовски, 
  5. Соња Лепиткова, 
  6. Роза Топузова-Каревска, 
  7. Марија Којзеклиска, 
  8. Жарко Караџоски, 
  9. Орданчо Тасев, 
10. Ефтим Манев, 
11. Ејуп Рустеми, 
12. Џевдет Насуфи. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
               Претседавач 

        Бр. 07-3448/1                 на Конститутивната седница 
3 октомври 2002 година       на Собранието на Република 
            Скопје                 Македонија, 
            Стојан Андов, с.р. 

___________ 
1279. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 11 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 60/2002), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 октом-
ври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ВЕ-
РИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА  НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Верификационата комисија, се избираат: 
а) за претседател 
Славко Петров 
б) за членови: 
1. Каролина Ристова, 
2. Борис Кондарко, 
3. Ефтим Манев, 
4. Теута Арифи. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
               Претседавач 

        Бр. 07-3450/1                 на Конститутивната седница 
3 октомври 2002 година       на Собранието на Република 
            Скопје                 Македонија, 
            Стојан Андов, с.р. 



Стр. 2 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 октомври 2002 
 
1280. 
Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 10 од Деловникот на Собрани-
ето на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 60/2002), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 3 октом-
ври 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Се верифицира мандатот на пратениците: 
    1. Мендух Тачи, 
    2. Рафис Алити, 
    3. Фазли Велиу, 
    4. Никола Груевски,  
    5. Зоран Крстевски, 
    6. Петар Наумовски, 
    7. Ѓорѓи Оровчанец, 
    8. Бранко Црвенковски, 
    9. Радмила Шеќеринска, 
  10. Лилјана Поповска, 
  11. Илија Филиповски, 
  12. Игор Ивановски, 
  13. Андреј Жерновски, 
  14. Елеонора Петрова - Митевска, 
  15. Љупчо Јордановски, 
  16. Јани Макрадули, 
  17. Каролина Ристова, 
  18. Зоран Шапуриќ, 
  19. Борис Кондарко, 
  20. Есад Рахиќ, 
  21. Фатмир Асани, 
  22. Стојан Андов, 
  23. Љупчо Балкоски, 
  24. Чедомир Краљевски, 
  25. Коце Трајановски,  
  26. Трифун Костовски, 
  27. Владо Бучковски,  
  28. Јован Манасиевски, 
  29. Иван Стоилковиќ, 
  30. Неждед Мустафа, 
  31. Рафет Муминовиќ, 
  32. Иван Анастасовски, 
  33. Славица Грковска, 
  34. Ристе Бислимовски, 
  35. Петар Апостолов, 
  36. Славица Станковска,  
  37. Исни Шаќири, 
  38. Назми Беќири, 
  39. Исмет Рамадани, 
  40. Џезаир Шаќири, 
  41. Љубе Бошковски, 
  42. Сашко Кедев, 
  43. Слободан Даневски,  
  44. Ѓорѓи Трендафилов, 
  45. Михајло Георгиевски, 
  46. Ванчо Стаменков, 
  47. Марија Којзеклиска, 
  48. Ристо Пејоски, 
  49. Тито Петковски, 
  50. Славко Петров, 
  51. Мите Николов, 
  52. Каме Петров, 
  53. Ванчо Ѓоргиев, 
  54. Наташа Биковска, 
  55. Соња Лепиткова, 
  56. Јордан Михајловски,  
  57. Ангел Димитров, 
  58. Благој Голомеов, 

  59. Никола Апостоловски, 
  60. Љубисав Иванов - Ѕинго, 
  61. Петар Гошев, 
  62. Ѓорѓи Спасов, 
  63. Тале Герамитчиоски, 
  64. Цветанка Иванова, 
  65. Ана Андова, 
  66. Никола Ќуркчиев, 
  67. Роза Топузова - Каревска,  
  68. Јанаќе Витановски,  
  69. Драган Ѓорѓиев, 
  70. Лилјана Ивановска,  
  71. Никола Б. Камчев, 
  72. Маријан Ѓорчев, 
  73. Жарко Караџоски,  
  74. Силвана Бонева, 
  75. Љупче Мешков,  
  76. Орданчо Тасев, 
  77. Блаже Стојаноски,  
  78. Ѓорѓе Паљошковски, 
  79. Илија Србиновски, 
  80. Ефтим Манев, 
  81. Гзим Острени, 
  82. Азис Положани, 
  83. Љубчо Георгиевски, 
  84. Слободан Чашуле, 
  85. Спиро Мавровски,  
  86. Драго Шајноски, 
  87. Ристана Лалчевска, 
  88. Илија Китаноски, 
  89. Аднан Ќахил, 
  90. Никола Поповски, 
  91. Ангелка Пеева - Лауренчиќ, 
  92. Томе Тромбов, 
  93. Ќенан Хасипи,  
  94. Цветанка Гашовска,  
  95. Цветле Јанеска, 
  96. Кире Гештаковски,  
  97. Слободан Најдовски,  
  98. Владо Илиевски, 
  99. Коста Прешоски, 
100. Џевдет Насуфи, 
101. Ганка Самоиловска - Цветанова, 
102. Арбен Џафери, 
103. Зиди Џелили, 
104. Ружди Матоши,  
105. Илијаз Халими, 
106. Абдураман Алити, 
107. Али Ахмети,  
108. Теута Арифи, 
109. Хазби Лика, 
110. Невзат Бејта, 
111. Агрон Буџаку, 
112. Талат Џафери, 
113. Ејуп Рустеми, 
114. Абдилаќим Адеми,  
115. Џеладин Шатку, 
116. Хусеинџеват Хусеини, 
117. Илинка Митрева, 
118. Зоран Томиќ и 
119. Славе Арсоски. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

               Претседавач 
        Бр. 07-3458/1                 на Конститутивната седница 
3 октомври 2002 година       на Собранието на Република 
            Скопје                 Македонија, 
            Стојан Андов, с.р. 
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1281. Значката за одредување на инспектор и бројот на но-

сителот на легитимацијата е изработена од месинг или 
сличен метал со бронзено-златна боја, рељефно обработе-
на со вдлабнување и испакнување. Димензии 60/13/3 мм. 
Вдлабнатите делови се додатно рустично дообработени. 

Врз основа на член 17 а од Царинскиот закон (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 26/98, 
63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), ми-
нистерот за финансии, донесе 

 Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепо-
вана и додатно укрутена кожа во црна боја. Се состои 
од три дела, од кои два дела со димензии 75 х 115 мм и 
еден дел 80 х 115 мм. Во двата долни делови од вна-
трешната страна има изработено пластични џебови за 
образецот на легитимацијата, а на горната надворешна 
страна се вшиени метални држачи за да се прикачат 
амблемот и значката. Кожниот повез кога е склопен е 
со димензии 75 х 115 мм, а на предната страна е втис-
нат  жиг на амблемот. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНА-
ТА А НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ Н 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместокот за ца-

рински услуги (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 102/2001, 6/2002, 37/2002 и 69/2002), чле-
нот 2а се брише. 

 сувиот
 Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

Член 4 
Легитимацијата има важност сé додека лицето на кое 

му е издадена има статус на Државен пазарен инспектор.  По престанокот на статус на инспектор, лицето ја 
враќа легитимацијата до Министерството за економија.     Бр.11-22904/1                                Министер, 

26 септември 2002 година           Никола Груевски, с.р.  
         Скопје Член 5 

___________ Во случај на губење на легитимацијата инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа 
го известува министерот за економија. 

1282. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државна-

та пазарна инспекција (�Службен весник на РМ� бр. 
35/97, 23/99 и 7/2002), министерот за економија, донесе 

Во случајот на став 1 на овој член министерот за 
економија издава нова легитимација. 

  
Член 6 П Р А В И Л Н И К 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива и 
кога носителот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИ-
МА ЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР ЦИ 

Член 1 Член 7 
Со овој правилник се пропишува образецот, форма-

та, содржината и начинот на издавање и одземање на 
легитимацијата на Државниот пазарен инспектор. 

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се 
поништуваат. 

Член 8  Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. Член 2 

Легитимацијата на Државниот пазарен инспектор ја 
издава министерот за економија на образец што е да-
ден во прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

 
     Бр.15-3447/4                                 Министер, 

26 септември 2002 година          м-р Бесник Фетаи, с.р. 
         Скопје  

Член 3 

 

Образецот на легитимацијата е изработен од 300 
грамска хартија, во бела боја, а се печати во црно бела 
боја, со димензии 7 х 10 см. на две страни, сместен во 
троделен кожен повез со црна боја. Образецот на леги-
тимацијата е пластифициран со 120 микронски мат 
пластификат и во кожната футрола се става во проѕи-
рен пластичен џеб со следниот текст: 
Првата страна на образецот содржи: Република Ма-

кедонија, Министерство за економија, легитимација, 
Државен пазарен инспектор. Во средината има место за 
фотографија со димензии 2,5 х 3 см., а под неа место за 
впишување податоци за името и презимето на инспе-
кторот, регистарскиот број, датумот на издавање, место 
за потпис на министерот за економија и место за печат. 
Првата страна на образецот е пластифицирана и е сме-
стена на првата внатрешна страна на кожниот повез. 
Втората страна на образецот содржи: грбот на Репуб-

лика Македонија и текстот за овластувањата на Државни-
от пазарен инспектор и истиот е пластифициран и е сме-
стен на втората внатрешна страна на кожниот повез. 
На горната надворешна страна на кожниот повез е 

сместен метален амблем изработен од месинг или сли-
чен метал со бронзено-златна боја, рељефно обработен 
со вдлабнување и испакнување со димензии 70/85/3 
мм. Вдлабнатите делови се додатно дообработени ру-
стично за да се потенцира испакнувањето кое е мазно. 
Амблемот во себе ги содржи симболите: стилизирано 

сонце, текстот *Државен пазарен инспекторат*, иницијали-
те *ДПИ* и иницијалите на Република Македонија *РМ*. 
Формата на амблемот е елипса пресечена во долни-

от дел, за под неа да се стави значката која содржи 
*инспектор* и број на носителот на легитимацијата. 
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1283.  
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 18 септември 
2002 година, донесе 

 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува Правилникот за начинот и условите за 

издавање на објектите за заштита под закуп (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 40/1991). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Реше-
ние У. бр. 81/2001 од 10 април 2002 година, по иниција-
тива на Стамен Филипов од Скопје и сопствена иниција-
тива поведе постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според содржи-
ната на оспорениот правилник, како подзаконски акт 
поблиску се пропишуваат начинот и постапката за из-
давање на објектите за заштита под закуп и условите за 
нивно користење во мир. Понатаму во општите одред-
би се дефинира поимот �објект за заштита� и се регу-
лира кој се може да се јави како закупец и кој се јавува 
како закуподавач на објектите за заштита. Во глава II 
се содржани одредби кои ја регулираат постапката за 
издавање под закуп, преку лицата кои можат да подне-
сат иницијатива за издавање под закуп, јавното огласу-
вање, прибирањето на писмените понуди, содржината 
на огласот со основните податоци за објектот, начинот 
на избор на најповолен понудувач и времетраењето на 
постапката. Предвидено е склучување на договорот да 
следи по претходно добиена согласност од Министерс-
твото за одбрана, а во договорот потребно е да бидат 
содржани и посебни податоци децидно наведени во 
член 12 став 1 од Правилникот. Во оваа глава е регули-
рано и времетраењето на договорот за закуп. 

 
 

 
 

 

Во глава III се регулирани прашањата околу кори-
стењето на постојната инсталација на објектите и ин-
фраструктурата, потоа можноста за приспособување со 
адаптација и опременување, кои градежни дејствија не 
се дозволени како внатрешното уредување на објектот, 
за кои намени може да се користи објектот, условите 
под кои се испразнува објектот, условите за доградба 
на истиот и органот што врши надзор при извршување-
то на работите во објектите за заштита. 
Во главата под наслов �Обврски на договорните 

страни�, се содржани одредби што ги регулираат пра-
шањата за обврската на закупецот за испразнување на 
објектот заради оспособување за употреба во војна, за 
неговата обврска околу тековното одржување и што се 
подразбира под такво одржување, чија е обврската за 
инвестиционото одржување, кој ги сноси трошоците за 
редовно одржување на објектот, можноста да се бара 
сразмерно намалување на закупнината доколку дојде 
до оштетување на објектот до таа мера да го попречува 
користењето, како и органот кој врши проценка на 
оштетувањата. 
Можноста и условите за времен престанок на дого-

ворот за закуп, отказните рокови, условите за преста-
нок на договорот и неговото раскинување се регулира-
ни во главата под наслов �Престанок на закуп�. 
Во член 34 од Правилникот, предвидено е истиот да 

стапи на сила со денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија�. 
Правилникот е донесен од министерот за одбрана, 

врз основа на член 212 од Законот за општонародна од-
брана (�Службен весник на СРМ� бр. 26/84, 12/85, 
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50/87, 7/88, 7/89, 46/89, 20/90 и 21/91), со забелешка де-
ка во уводниот дел на Правилникот бројот на Службе-
ниот весник 1/91 е погрешен, бидејќи станува збор за 
број 21/91, што се утврди со непосреден увид во двата 
броја на Службен весник на Република Македонија. 
Погрешна нумерација на Законот за измени на овој за-
кон е направена и во поднесената иницијатива. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е една од 
темелните вредности на уставниот поредок. 
Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 

Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Органите на државната управа работите од својата 

надлежност ги вршат самостојно врз основа и во  рам-
ките на Уставот и законите и за својата работа се одго-
ворни на Владата, согласно член 96 од Уставот на Ре-
публика Македонија. 
Согласно член 212 од Законот за општонародна од-

брана (�Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија� бр. 26/1984, 12/1985, 50/1987, 7/1988, 
7/1989, 46/1989 и 20/1990), засолништата можат да се 
даваат под закуп за мирновременски потреби на оп-
штествени и граѓанско-правни лица, како и на граѓани 
на начин и според условите што ги пропишува собра-
нието на општината. 
Според член 83 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за општонародна одбрана (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 21/1991), во член 
212 зборовите: �собранието на општината�, се заменува-
ат со зборовите: �Министерството за народна одбрана�. 
Согласно член 93 од Законот за одбрана (�Службен 

весник на Република Македонија� бр. 8/1992), планира-
њето, условите и начинот на изградба, одржување и ор-
ганизација на користење на засолништа и други заштит-
ни објекти во мир и во воена состојба се уредуваат со 
правилник што го донесува министерот за одбрана. 
Во член 128 од истиот Закон, утврдено е дека поб-

лиски прописи предвидени со овој закон ќе се донесат 
во рок од шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. Овој закон влегол во сила на 23.02.1992 годи-
на, а предвидениот рок од шест месеци истекол на 
23.08.1992 година. 
Согласно член 133 став 1 од Законот за одбрана со 

влегување во сила на овој закон престанува да важи За-
конот за општонародна одбрана (�Службен весник на 
СРМ� бр. 26/1984, 12/1985, 50/1987, 7/1988, 7/1989, 
46/1989, 20/1990 и 21/1991), а нема да се применуваат 
низа закони од областа на одбраната децидно наведени 
и донесени во периодот на постоење на државата 
СФРЈ, бидејќи се во спротивност со овој закон. 
Согласно член 133 став 2 од Законот за одбрана 

подзаконските прописи донесени врз основа на овие 
закони ќе се применуваат до донесување на прописите 
од член 128 на овој закон. 
Според член 111 став 5 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001) поблиски прописи за начинот на изградба, 
одржување и користење на засолништата и други за-
штитни објекти донесува Владата. 
Во член 172 од овој закон определено е дека пропи-

сите чие донесување е предвидено со овој закон ќе се 
донесат во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила освен прописите предвидени во чле-
новите 142, 143 и 144 - Глава XII Планирање, што ќе се 
донесат најдоцна за 2 години. 
Согласно член 173 став 1 од Законот за одбрана, со 

денот на влегување во сила на овој закон, престанува 
да важи Законот за одбрана (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 8/1992 и 30/1995). 
Во став 2 од истата одредба е предвидено: прописи-

те донесени врз основа на законот од став 1 на овој 
член ќе се применуваат до донесување на прописите од 
член 172 на овој закон, доколку не се во спротивност 
со одредбите на овој закон. 

Според член 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на РМ� бр. 58/2000), министерот донесува пра-
вилници, наредби, упатства, планови, програми, реше-
нија и други видови акти за извршување на законите и 
другите прописи кога за тоа е овластен со закон. 

6. Тргнувајќи од содржината на член 128 и 133 став 
2 од Законот за одбрана (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 8/1992 и 30/1995), произлегува дека 
во овие одредби не се содржани правни последици до-
колку во рокот од шест месеци не се донесат нови под-
законски акти, па министерот за одбрана не пристапил 
кон донесување на нов подзаконски акт по истекот на 
рокот од членот 128 од Законот за одбрана од 1992 го-
дина и ценел дека донесениот Правилник е во соглас-
ност со споменатиот Закон. Од тука, Судот оцени дека 
како таков, оспорениот Правилник се уште можел да 
остане во примена, а од аспект на одредбите од Зако-
нот за општонародна одбрана и Законот за одбрана од 
1992 година. 
Меѓутоа, иако иницијативата не бара оценување на 

законитоста на оспорениот правилник од аспект на 
одредбите на Законот за одбрана од 2001 година, пред 
Судот се постави прашањето за согласноста на оспоре-
ниот правилник. 
Во член 111 став 5 од Законот за одбрана, што сега 

е во сила, предвидено е материјата за користење на за-
солништата и другите објекти под закуп, да се доуреди 
со поблиски прописи и тоа од страна на Владата на Ре-
публика Македонија. Во претходните законски реше-
нија, вакви подзаконски акти беше предвидено да до-
несува министерот за одбрана, па прашањето за устав-
ност и законитост на оспорениот правилник се постави 
од аспект на одредбите од Законот за одбрана што сега 
е во примена, а по однос на различните рангови на ор-
ганот овластен за донесување на подзаконскиот акт во 
Законот за општонародна одбрана и Законот за одбрана 
од 1992 година, од една страна и сега важечкиот Закон 
за одбрана, од друга страна. 
Министерството за одбрана, како орган на државна-

та управа работите од својата надлежност ги врши са-
мостојно врз основа и во рамките на Уставот и закони-
те, согласно член 96 од Уставот на Република Македо-
нија. Содржината на оваа одредба дава можност мини-
стерството својата надлежноста да ја врши само врз ос-
нова и во рамките на Уставот и законите, а членот 111 
став 5 од Законот за одбрана, што сега е во сила, не 
предвидува министерот за одбрана да донесе подзакон-
ски акт од областа на издавање на засолништата под 
закуп, туку таков акт во преодниот рок треба да донесе 
Владата. 
Според овластувањето од членот 55 став 1 од Зако-

нот за организација и работа на органите на државната 
управа, министерот донесува правилници и други ви-
дови акти за извршување на законите и другите пропи-
си само во случај кога за тоа е овластен со закон. Ва-
квото овластување и поставеноста на надлежноста на 
Владата за донесување поблиски прописи за издавање 
и користење на засолништата и други заштитни обје-
кти од членот 111 став 5 од Законот за одбрана (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 42/2001) ја 
доведуваат во прашање законитоста на оспорениот акт, 
а од аспект на овластувањето на министерот за одбрана 
со подзаконски акт поблиску да ја доуреди оваа област 
од одбраната. 
Според тоа, оспорениот акт е во несогласност и со 

членот 96 од Уставот на Република Македонија, каде е 
предвидено органите на државната управа, помеѓу кои 
спаѓа и Министерството за одбрана, својата надлеж-
ност да ја вршат врз основа и во рамките на Уставот и 
законите, што не е случај со оспорениот акт.    

7. Врз основа на изнесеното се одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 
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8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

 
  У. бр. 81/2001                            Претседател 

18 септември 2002 година    на Уставниот суд на Република  
             Скопје                                    Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 

___________ 
1284. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 септември 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се укинува член 28 став 2 и член 168 став 1 точка 

2 во делот �за намерата� од Законот за одбрана ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 42/2001). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје и Александар Талевски од с. Мажурчиште-При-
леп со решение У. бр. 135/2001 и 155/2001 од 5 јуни 
2002 година поведе постапка за оценување уставноста 
на членовите означени во точката 1 од оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што основано се 

постави прашањето за согласноста на член 28 став 2 од 
Законот за одбрана со членовите 79 став 2 и 122 став 1 
од Уставот според кои не е предвидено посредно ко-
мандување со Армијата, односно единствено претседа-
телот на Републиката како врховен командант во сог-
ласност со принципот на хиерархија во командувањето 
како највисок старешина непосредно командува со Ар-
мијата преку началник на Генералштабот, а не преку 
министерот и затоа што член 168 став 1 точка 2 во де-
лот �за намерата� не бил во согласност со начелото на 
презумпција на невиност утврдено во член 13 и 14 од 
Уставот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека во член 28 став 2 
од Законот за одбрана е предвидено дека �командува-
њето со Армијата, претседателот на Републиката го 
спроведува преку министерот за одбрана во согласност 
со Уставот и овој закон. 
Според член 79 став 2 од Уставот на Република Ма-

кедонија претседателот на Републиката е врховен ко-
мандант на вооружените сили на Македонија, а според 
член 122 од Уставот вооружените сили на Република 
Македонија го штитат територијалниот интегритет и 
независност на Републиката. 
Од наведените уставни одредби, како и целината на 

Законот за одбрана произлегува дека во сферата на од-
браната не треба да се поистоветуваат поимите систем 
на одбрана и вооружени сили затоа што одбраната е 
широк поим кој зафаќа поголема сфера, а Армијата е 
строго дефинирана вооружена сила во одбраната на су-
веренитетот и територијалниот интегритет на Републи-
ка Македонија со која командува претседателот на Ре-
публиката како врховен командант. 
Врховниот командант е посебен и индивидуален 

орган во сферата на одбраната со строго дефинирани 
надлежности и со право на одлучување во сферата на 
командувањето и употребата на Армијата. 
Интенцијата на уставната одредба е очигледно да 

го обезбеди начелото на единство во командувањето 
при употреба на сили и средства на вооружените сили. 
Со доследно спроведување на ова начело се обезбедува 
највисок степен на ефикасност во вооружените сили 
при извршување на задачите пропишани со Уставот и 
Законот за одбрана. 

За постигнување на таа ефикасност нужно е кон-
центрација на командните овластувања во еден орган, а 
тоа е претседателот на Републиката како врховен ко-
мандант на вооружените сили. Според тоа со предви-
дувањето, командувањето со Армијата да се спроведу-
ва преку министерот за одбрана доаѓа до деконцентра-
ција на командните овластувања и вметнување на ор-
ган во вертикалниот линиски систем на командување 
како посредник меѓу претседателот на Републиката и 
Генералштабот. На овој начин се разводнува функција-
та на командување, а со самото тоа и слабеење на одго-
ворноста во системот на одбраната кој почива врз прин-
ципите на едностарешинство и субординација кои прин-
ципи треба да овозможат пократок и побрз прием на на-
редбите и брзо функционирање на командувањето. 
Тоа значи дека системот на командувањето е строго 

хиерархиски уреден со еден наредбодавец и еден извр-
шител. 
Понатаму, Судот оцени дека со спроведувањето на 

командувањето со Армијата преку министерот за од-
брана се врши поделба на функцијата меѓу претседате-
лот на Републиката како Врховен командант на воору-
жените сили и министерот за одбрана како старешина 
на орган на управа, а со самото тоа и до ограничување 
на ингеренциите на Врховниот командант. 
Воедно, ваквиот начин на командување со Армија-

та значи мешање на командните и извршните функции 
на министерот, што во Армијата не е допуштено, од-
носно министерот за одбрана како член на Владата не 
може да врши командни функции во Армијата. 
Имајќи ги предвид наведените уставни одредби и 

предвидениот начин на командување со Армијата пре-
ку министерот за одбрана утврден во член 28 став 2 од 
Законот Судот оцени дека со тоа се отвора можност за 
повреда на принципот на едностарешинство, принци-
пот на субординација и принципот на единство во ко-
мандувањето при употреба на силите и средствата и 
командувањето со Армијата, поради што оспорениот 
член не е во согласност со Уставот. 

5. Судот понатаму утврди дека во член 168 став 1 
точка 2 во делот на казнените одредби е предвидено со 
парична казна од 5000,00 денари до 30.000,00 денари 
или со затвор од 60 дена ќе се казни за прекршок граѓа-
нинот ако не го извести Министерството за одбрана �за 
намерата� за патување во странство. 
Според член 13 став 1 од Уставот лицето обвинето 

за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. 
Со член 14 став 1 од Уставот е утврдено дека никој не 
може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено 
не било утврдено со закон или со друг пропис како каз-
ниво дело и за кое не била предвидена казна. 
Поаѓајќи од одредбата на член 13 став 1 од Уставот 

како и од оспорената одредба од член 168 став 1 точка 
2 во делот �за намерата� Судот оцени дека самото не-
пријавување на регрутот за намерата дека ќе патува во 
странство без оглед на тоа дали тој го реализирал или 
не тоа патување не може да претставува основ тоа од-
несување да се санкционира поради што со ваквиот на-
чин на предвидување на санкции се нарушува уставно-
то начело на презумпција на невиност. 

6. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
љами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

 
  У. бр. 135/2001 
  У. бр. 155/2001                          Претседател 

18 септември 2002 година    на Уставниот суд на Република  
              Скопје                                   Македонија, 
                                                     д-р Тодор Џунов, с.р. 
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К О Л Е К Т И В Н И    Д О Г О В О Р И 
36. 
Врз основа на член 90 од Законот за работните од-

носи ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 53/97, 
59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000, 50/2001) и член 5 од Оп-
штиот колективен договор за јавните служби, јавните 
претпријатија, државните органи, органите на локална-
та самоуправа и други лица кои вршат нестопанска деј-
ност ("Службен весник на РМ" бр. 39/94), министерот 
за одбрана и Самостојниот синдикат на вработените во 
одбраната, на ден 15.04.2002 година, склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 

ЗА УРЕДУВАЊЕ, ОДНОСНО ДОУРЕДУВАЊЕ НА 
ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ 
ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОДБРАНА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој колективен договор согласно закон и Оп-
штиот колективен договор за јавните служби, јавните 
претпријатија, државните органи, органите на локална-
та самоуправа  и другите правни лица кои вршат несто-
пански дејности се уредуваат односно доуредуваат 
правата, обврските и одговорностите од работен однос 
на вработените во Министерството за одбрана и Арми-
јата на Република Македонија (во натамошниот текст: 
работниците) и Министерството за одбрана како рабо-
тодавец (во натамошниот текст: Министерството), обе-
мот и начинот на нивното остварување и други одред-
би за прашања од интерес на работниците, како и начи-
нот и постапката за решавање на меѓусебните односи.   

Член 2 
Со овој колективен договор се уредуваат, односно 

доуредуваат: засновањето на работниот однос; при-
правници; распоредувањето на работниците; работното 
време; одморите и отсуствата; плата и надоместици на 
плата и други прашања како што се: стручното оспосо-
бување и образование; условите за работа; одговорно-
ста на работниците; престанокот на работниот однос; 
материјалната одговорност; заштитата на правата на 
работниците; заштитата при работа; информирањето; 
измената и дополнувањето на колективниот договор; 
решавањето на спорови и преодни и завршни одредби.  

Член 3 
Работодавец во смисла на овој колективен договор 

е Министерството претставено од министерот за од-
бра а (во натамошниот текст: министерот). н

 
Член 4 

Работник во смисла на овој колективен договор е 
лице кое заснова работен однос на неопределено или 
определено работно време со Министерството и тоа: 
вработени во Министерството (државни службеници,  
лица со посебни должности и овластувања кои се вра-
ботени во Министерството и лица - работници кои не-
маат статус на државни службеници, а се распоредени 
на работни места во Министерството), како воени ста-
решини, професионални војници  и  цивилни  лица  на 
служба  во Армијата (во натамошниот текст: Армија-
та). 

Член 5 
Овој колективен договор се применува непосредно 

и е задолжителен за работниците и работодавецот.  
 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 
 

1. Засновање на работен однос 
 

Член 6 
Работен однос може да заснова секое лице кое ги 

исполнува општите и посебните услови утврдени со за-
кон, колективен договор и актите за систематизација 
на работните места во Министерството и формацијата 
на Армијата. 

Посебните услови можат да се предвидат како услов 
за засновање на работен однос само ако се потребни за из-
вршување на работите на одредено работно место. 
Работен однос по правило се заснова на неопреде-

лено време, и на определено време под услови  и на на-
чин предвидени во закон. 

 
Член 7 

Како посебни услови за засновање на работен од-
нос можат да се предвидат особено: 

- видот и степенот на стручна подготовка; 
- особено знаење и способност за извршување на 

соодветните работи; 
- работно искуство; 
- посебна здравствена состојба; 
- психофизичките способности; 
- претходна проверка на стручните и други работни 

способности. 
За извршување на работи за кои како посебен услов 

не се бара стручна подготовка или друг вид стручна ос-
пособеност, не може како посебен услов да се утврдува 
работното искуство. 

Член 8 
Одлука за потребата за засновање на работен однос 

донесува Министерот или од него овластено лице, на 
предлог на раководителите на организационите едини-
ци во Министерството, во зависност од планот и про-
грамата за работа, односно од остварувањето на зада-
чите.                                              

Член  9 
Потребата од работник може да се обезбеди преку  

огласување на јавен оглас во најмалку два дневни вес-
ници, по предходно доставување пријава за потребата 
од работници во службата надлежна за посредување 
при вработувањето. 
Работен однос во Министерството може да се заснова 

и без јавен оглас во случаи утврдени во закон и тоа: 
- со преземање на работник од друг орган на држав-

ната управа согласно закон и  
- во итни и неодложни работи, но најмногу до 30 

дена, со посредување на службата надлежна за посре-
дување при вработувањето. 

 
Член 10 

Пријавата за потребата од работник и условите кои 
се пропишани за работното место за кое се заснова ра-
ботен однос и кои работи треба да ги извршува работ-
никот, се доставува  до надлежната служба за посреду-
вање при  вработувањето. 

                                                  
Член 11 

Доколку потребата од работник се врши преку ог-
ласување, огласот за прием на работник содржи: 

- назив на работното место; 
- услови (општи и посебни), што се пропишани за 

работното место со доставување на соодветни доку-
менти; 

- бројот на извршителите; 
- начин на засновање на  работниот однос (на нео-

пределено или определено време); 
- рокот за поднесување пријави по огласот; 
- предходно проверување на стручноста и други 

способности (доколку тоа е утврдено како услов за зас-
новање на работен однос на тоа работно место); 

- рокот во кој се врши изборот. 
 

Член 12 
Избор од пријавените кандидати врши министерот 

или од него овластено лице, во рок од 15 дена од денот 
на завршувањето на  објавениот оглас или упатувањето 
на кандидатот од страна на службата надлежна за по-
средување при вработувањето. 

 
Член 13 

Постапката по огласот ја спроведува Комисија за 
спроведување на постапката за вработување, која ја  
формира министерот. 
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Комисијата од претходниот став на овој член е со-

ставена од  тројца членови.  
За вработување на лице во Министерството кое не-

ма да стекне статус на државен службеник, комисијата 
ја сочинуваат државниот секретар, по еден раководен и 
по еден стручен работник. 
За вработување на лице на служба во Армијата  ко-

мисијата ја сочинуваат раководителот на Г-1, офицер и 
подофицер. 

Член 14 
Комисијата од член 13 на овој договор е должна: да 

ги разгледа поднесените пријави, да го утврди редосле-
дот и да изготви листа на пријавените кандидати, спо-
ред условите кои ги исполнуваат. 
Комисијата од став еден на овој член води запис-

ник. 
Член 15 

Избор од кандидатите од  предложената листа врши 
министерот или од него овластено лице. 
Утврдениот редослед на кандидатите не го обврзу-

ва во изборот. 
Член 16 

Пред донесувањето на одлуката за избор на канди-
дат  за определено работно место може да се врши про-
верка на способноста  на кандидатите за вршење на ра-
ботите на работното место. 
Проверка на способноста за вршење на работите на 

работното место, ако е тоа утврдено како услов за зас-
новање на работниот однос, врши комисија по пат на 
разговор, тестирање и на друг начин, предвиден во 
актот за систематизација на работните места во Мини-
стерството,  односно актот за формација на Армијата. 
Комисијата од претходниот став на овој член е со-

ставена од три члена, од кои еден задолжително да има  
најмалку иста стручна подготовка со лицето кандидат 
кој се тестира, односно проверува. 
Составот на Комисијата го утврдува министерот или 

овластеното лице од член 8 на овој колективен договор. 
Изборот на лицето со кое ќе се заснова работен од-

нос се врши од кандидатите кои успешно ја завршиле 
проверката. 

Член 17 
Ако по објавениот оглас или упатувањето на канди-

датот од страна на службата надлежна за посредување 
при вработувањето не биде примен ниту еден од прија-
вен те кандидати, постапката се повторува. и 

Член 18 
Министерот е должен во согласност со закон и ко-

лективен договор со работникот да склучи договор за 
работа при засновање на работен однос. 
Договорот за работа се склу                                               чува во писмена форма.   

Член19 
Договорот за работа содржи одредби за: работите за 

кои работникот заснова работен однос, траењето на ра-
ботниот однос, работите на работното место кои работ-
никот ќе ги врши и местото во кое ќе се вршат работите, 
денот на стапување на работа, начинот на вршење про-
верка на способноста за вршење на работите на работно-
то место доколку е предвидена како посебен услов за 
засновање на работен однос, работното време , одморите 
и отсуствата, стручното оспособување, висината на ос-
новната плата и рок на нејзина исплата и надоместоците, 
распоредувањето, заштитата при работа, престанок на 
работен однос и други права и обврски од работен однос 
во согласност со закон  и колективен договор. 

 
2. Приправници 

 
Член 20 

Министерството може да заснова работен однос со 
невработено лице со завршен најмалку четврти степен 
стручна подготовка на неопределено или определено 
време како приправник, заради стручно оспособување 
за самостојно вршење на работи од својата струка. 
Приправничкиот стаж трае најдолго 12 месеци, но 

не пократко од 6 месеци. 

Член 21 
Приправничкиот стаж во зависност од степенот на 

стручната подготовка и сложеноста  на работите на ра-
ботното место за кое работникот заснова работен од-
нос, изнесува: 

- за IV - VI  степен.............. 6  месеци 
- за VII  степен.............       12 месеци. 
 

Член 22 
Стручното оспособување на приправникот се одви-

ва врз основа на план - програма, која ја донесува ми-
нистерот. 
Стручното оспособување на приправникот се оства-

рува преку вршење на работи и задачи од делокругот 
на организационите единици, како и преку учење, кон-
султации, упатства и насоки од раководителите на овие 
единици и други стручни работници. 
Раководителот на организационата единица, во која 

приправникот се оспособува го следи стручното оспо-
собување на истиот и одговара за потполното и навре-
меното спроведување на планот за стручно оспособу-
вање. 

Член 23 
Приправникот полага приправнички испит пред коми-

сија формирана од министерот или од него овластено ли-
це, најдоцна 15 дена од истекот на приправничкиот стаж. 
Комисијата од ставот еден на овој член е составена 

од 3 члена (претседател и двајца членови) и нивни за-
меници, кои имаат најмалку ист степен  стручна подго-
товка како и приправникот. 

 
Член 24 

За полагање на приправничкиот испит приправни-
кот поднесува писмено барање до раководителот на ор-
ганизационата единица, во која приправникот се оспо-
собува за работа. 
Раководителот од ставот еден на овој член барање-

то на приправникот заедно со свое мислење за оспосо-
беноста на приправникот за негово самостојно вршење 
на работите на работното место за кое засновал рабо-
тен однос, односно стручно се оспособувал, го доста-
вува до комисијата од членот 23 на овој колективен до-
говор. 

Член 25 
По добивањето на барањето на приправникот за по-

лагање на приправничкиот испит претседателот на ко-
мисијата го определува денот, часот и местото за пола-
гање на испитот и за тоа благовремено го известува  
приправникот. 
За полагањето на испитот комисијата води запис-

ник, кој  го потпишуваат претседателот и членовите . 
По завршување на испитот приправникот се оцену-

ва со "го положил испитот" или "не го положил испи-
тот". Оценката се донесува, со мнозинство на гласови 
од членовите на комисијата. 

 
Член 26 

Приправникот кој не ќе го положи приправничкиот 
испит, има право истиот да го полага по еден месец од 
денот на полагањето на претходниот испит. 
Доколку приправникот по втор пат не го положи 

испитот му престанува работниот однос.  
Член 27 

По положениот приправнички испит приправникот 
се распоредува на работното место за кое засновал ра-
ботен однос. 

 
3. Распоредување на работник  

Член 28 
Работникот кој засновал работен однос во Мини-

стерството  работи на работно место,  согласно догово-
рот за работа. 
Работникот може да бара да биде распореден  на 

одредено работно место, доколку ги исполнува услови-
те за тоа работно место, односно ако одговара на него-
вата стручна подготовка. 
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Член 29 
Работникот во текот на траењето на работниот од-

нос, според потребата на процесот на работата, а во 
согласност со актот за систематизација на работните 
места во Министерството и актот за формација во Ар-
мијата, може да биде распореден на секое работно ме-
сто  кое одговара на неговиот степен на стручна подго-
товка и тоа во следните случаи: 

- ако работното место се укинува или е намален 
обемот на извршувањето; 

- ако работното место на кое се распоредува работ-
никот е слободно, односно непополнето; 

- ако условите за работа се соодветни на претходно-
то работно место; 

- во случај на подобра организација на работата или 
рационално искористување на стручноста и работната 
способност на работникот; 

- замена на отсутен работник, додека трае отсуството; 
- зголемен обем на работа, додека траат таквите 

околности, но не подолго од 30 дена; 
- во случај на инвалидност; 
- по  свое  барање. 
 

Член 30 
Во случаи на распоредување на работник, според  

член 29 алинеја 5 и 6, распоредувањето се врши со ре-
шение, во кое ќе се образложи причината за распореду-
вањето и времето на траењето на распоредувањето. 
По престанувањето на причините за распоредува-

њето од став 1 на овој член, работникот се враќа на 
претходното работно место. 

 
Член 31 

Решение за распоредување на работник донесува 
министерот или од него овластено лице. 

   
ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА  

ПОЛОЖБА 
 

1. Работно време 
 

Член 32 
Полното работно време на работниците во Мини-

стерството изнесува 40 часа во неделата. 
Работното време на работниците од претходниот 

став се остварува во петдневна работна недела. 
По исклучок од ставот два на овој член, по потреба 

на службата работното време може да се распореди и 
во шестдневна работна недела. 

 
Член 33 

Работното време на работникот во Министерството 
може да трае  пократко од полното работно време и тоа за: 

- работници кои работат на особено тешки, напорни 
и штетни по здравје работи, а чие штетно влијание врз 
нивното здравје, односно работна способност неможе 
во целост да се отстрани со заштитни мерки во Мини-
стерството и 

- работници кои засновале работен однос со покра-
тко од полното работно време. 
Правата на работниците од ставот еден алинеја 1  

на овој член се изедначуваат со правата на работници-
те со полно работно време. 
Работниците кои засновале работен однос со покра-

тко од полното работно време  имаат права и обврски  
кои ги остваруваат во обем зависно од  должината на 
работите и резултатите од трудот. 

 
Член 34 

Како работи кои се извршуваат на особено тешки, 
напорни и штетни по здравје работи од член 33 став 1 
алинеја 1 на овој  колективен договор, се сметаат: 

- тешки физички работи, 
- работите на летачкиот персонал, 
- работа под зголемен атмосферски притисок, 
- работи под зголемена бучавост, 
- работи во вода или влага, 

- работи изложени на јонизирачки зрачења, 
- работи со нагризувачки материјали, 
- работи на музичари на дувачки инструменти, 
- работи со болни од заразни болести и заразни ма-

теријали, 
- работи на хируршки интервенции. 
Работните места став 1 на овој член и работното 

време на истите  го утврдува министерот за одбрана со 
посебен акт, во согласност со закон. 

 
Член 35 

Во зависност од природата и карактерот на работа-
та и задачите во оделните организациони единици на  
Министерството, работата може да се врши во смени  
со траење  во континуитет од 24 часа работно време. 
Работи кои се вршат според ставот еден на овој 

член во Министерството се особено работите  во опе-
ративните центри на Генералштабот на Армијата, на 
Министерството, одредените армиски единици,  дел од 
вработените во врските и криптозаштитата и други ор-
ганизациони единици. 
Министерот одлучува кои организациони единици  

од ставот два на овој член работат во  смени и  во кон-
тинуитет од 24 часа, како  и го определува распоредот 
на работното време. 
Како работа во смени не се смета дежурството  кое 

се организира во организационите единици на Мини-
стерството, врз основа на акт на министерот. 

 
Член 36 

Работното време на работник може да трае подолго 
од полното работно време, но не подолго од 10 часа не-
делно во случаи утврдени со закон. 
Одлука за работа од став еден на овој член донесу-

ва министерот или од него овластено лице, по правило 
во писмена форма, а по исклучок и во усмена форма, 
која се заменува со одлука донесена во писмена форма, 
најдоцна два дена по донесувањето. 
Одлуката од ставот два на овој член, особено содр-

жи: име и презиме на работникот, работните задачи 
кои треба да ги извршува, времето на извршување на 
работите и правото на надомест по тој основ. 

 
Член 37 

Работното време помеѓу 22,00 и 06,00 часот наред-
нио  ден, се смета како ноќна работа. т 

Член 38 
Работа подолга од полното работно време и работа 

ноќе, не може да се определи за: 
- работничка за време  на бременост и со дете до 2 

годишна возраст; 
- работници кои работат скратено работно време, 

врз основа на лекарско уверение или на кои им е забра-
нета прекувремена работа; 

- работник помлад од 18 години; 
- инвалиди на трудот и работници со намалена или 

преостаната работна способност. 
 

2. Одмори и отсуства  
Член 39 

Работникот има право на одмор во текот на дневна-
та работа во траење од 30 минути. 
Во организационите единици на Министерството, 

во кои според карактерот и природата на работите не 
се дозволува прекин на работата, како и во услови на 
работа со странки, дневниот одмор се организира  на 
начин кој обезбедува работата да не се прекинува. 
Времето на користење на дневниот одмор, го опре-

делува министерот. 
Времето за одмор од став 1 на овој член се засмету-

ва во работно време. 
Член 40 

Работникот има право на неделен одмор од најмал-
ку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да работи на 
денот на својот неделен одмор, мора да му се обезбеди 
таков одмор во текот на наредната работна недела. 
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Член 41 
Работникот во текот на една календарска година 

има право на годишен одмор во траење од најмалку 18, 
а најмногу 26 работни дена. 
Ако во календарската година во која работникот 

засновал работен однос, работникот нема една година 
работа, има право на годишен одмор во траење од по 
два работни дена за секој месец поминат на работа, но 
не повеќе од 18 работни дена. 
Годишниот одмор може да се користи и во два де-

ла, со тоа што првиот дел се користи без прекин во тра-
ење од најмалку 12 работни дена во текот на календар-
ската година, а вториот дел во непрекинато траење, 
најдоцна до 30-ти јуни наредната година. 

 
Член 42 

Должината на годишниот одмор на работникот се 
утврдува врз основа на следните критериуми: 

- должина на работно искуство 
- сложеност на работното место 
- условите за работа и              
- здравствената состојба на работникот. 
На работниците по основ на должина на работното 

искуство им припаѓа годишен одмор и тоа: 
- од 1-10 години работно искуство.......1 работен ден 
- од 10 -20 години работно искуство..2 работни дена 
- од 20-25 год. работно искуство........3 работни дена 
- преку 25 год. работно искуство.......4 работни дена. 
На работниците по основ на сложеност на работа 

им припаѓа годишен одмор за: 
- работи  од I - III степен сложеност..........1 ден 
- работи од  IV - VI  степен сложеност......2 дена 
- работи од VII - VIII степен сложеност....3 дена. 
На работниците по основ на здравствена состојба 

(инвалид и работник со намалена работна способност), 
им припаѓа годишен одмор од 1 ден. 
Должината на годишниот одмор за работници кои 

работат во посебни услови на работа, изнесува до 36 
работни дена и тоа: 

- за работници кои работат до 30 часа  
  работна недела .......2 дена 
- за работници кои работат 32 часа  
  работна недела........4 дена 
- за работници кои работат до 34 часа  
  работна недела .......6 дена 
- за работници кои работат до 36 часа  
  работна недела........8 дена. 
 

Член 43 
Должината на годишниот одмор се утврдува така 

што на  18 работни дена се додаваат деновите од прет-
ходниот член. 
Доколку се надминува максимумот од 26 работни 

дена  по  член 41 од овој договор, работникот има пра-
во на годишен одмор во траење до 26 работни дена, 
освен во случајот од член 42 став 6 на овој колективен 
договор. 

Член 44 
Распоредот за користење на годишните одмори на 

работниците во Министерството се утврдува врз осно-
ва на план за користење на годишните одмори, кој го 
утврдуваат раководителите на организационите едини-
ци во Министерството, а за Армијата, командантот на 
самостоен батаљон, полк, бригада и командант на ко-
манда на корпус. 
Планот од став еден на овој член, го утврдува рако-

водниот работник, земајќи го во предвид и предлогот 
на работникот, како и водејќи сметка за непреченото 
извршување на работите во организационата  единица. 
Решенија за користење на годишните одмори, доне-

сува министерот или од него овластен работник, нај-
доцна до април месец за тековната година. 

 
Член 45 

Работникот мора да биде известен за почетокот на 
користењето на годишниот одмор, најмалку 30 дена 
пред користењето на годишниот одмор. 

Член 46 
По потреба на службата, на работникот може да му 

се прекине, односно одложи користењето на годишни-
от одмор. 
За прекинување или одложување на користењето на 

годишниот одмор по потреба на службата,  работникот 
има право на надомест на стварните трошоци, кои ги 
докажува со соодветни документи. 

 
Член 47 

Професионален војник и воен старешина - летач, 
нуркач, падобранец, работник во радарска служба, ди-
верзант, противдиверзант и противтерорист, заради за-
чувување на здравјето и физичката кондиција има пра-
во еднаш годишно на организирана десетдневна рекре-
ација во спортско рекреативни центри на надморска 
височина преку 1000 метри, под контрола на инстру-
ктори и лекари специјалисти. 

 
3. Отсуства од работа 

 
Член 48 

Работникот има право на отсуство од работа, со на-
домест на плата до 7 дена во текот на календарската го-
дина, во следните случаи: 

- за склучување на брак...........................3 дена 
- за склучување на брак на деца .............2 дена 
- за раѓање, или посвојување на дете..... 2 дена 
- за смрт на сопружник или дете.............5 дена 
- за смрт на родител, брат, сестра...........2 дена 
- за смрт на родител на сопружник.........2 дена 
- за смрт на дедо или баба........................1 ден 
- за полагање на стручен или друг испит  

за потребите на Министерството..................3 дена 
- за полагање правосуден испит,  

магистратура или докторат...........................5 дена 
- за селидба на семејство од едно  

на друго место............................................... 3 дена 
- за селидба на семејство во исто место..2 дена 
- за елементарни непогоди....................   3 дена 
- за други оправдани случаи.....................1 ден. 
За случаите од став 1 на овој член, отсуството од 

работа се користи во деновите на траењето на основот 
и не може да се ускрати од страна на министерот или 
од него овластено лице. 

 
Член 49 

Работниците доброволни дарители на крв имаат 
право на два последователни слободни работни дена за 
секое давање крв. 
Слободните денови од став еден на овој член се ко-

ристат непосредно по денот на давањето на крв. 
 

Член 50 
Работникот има право на отсуство без надомест на 

плата, најдолго до 3 месеци во една календарска годи-
на, особено во следните случаи: 

- за нега на член на семејството, која не е медицин-
ски индицирана, 

- за изградба, доградба ли поправка на куќа, однос-
но стан, 

- за лечење на терет на работникот, 
- за учество на културни и спортски манифестации, 
- за учество на конгреси, конференции и сл.,  
- за патување во странство за неодложни потреби, 
- за сите случаи по член 48 од овој договор, ако 

работникот го искористил отсуството од работа и 
ако имал право во рамките на определениот макси-
мум, 

- за други неодложни работи. 
Решение за отсуство на работникот од став 1 на 

овој член донесува министерот или од него овластено 
лице. Мислење по барањето на работникот од овој 
член, поднесува непосредниот раководител на органи-
зационата единица . 
На работникот му мируваат правата и обврските од 

работен однос за време  на неплатеното отсуство. 
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Член 51 
Против решението од став 2 на членот 50 од овој 

колективен договор, работникот има право на приговор 
до комисијата за решавање на прашања од работниот 
однос во втор степен при Владата на Република Маке-
донија, во рок од 15 дена од приемот на истото. 

 
4. Заштита на работниците при работа 

 
Член 52 

Министерството е должно да ги обезбеди потребни-
те услови за безбедна работа и со посебен акт да ги 
утврди работните места на кои постои зголемена опас-
ност од повреди и заболувања  и условите кои треба да 
ги исполнат работниците кои ќе ги извршуваат работи-
те на тие работни места и да изврши осигурување, што 
произлегува од закон. 
Со актот од став 1 на овој член, Министерството ги 

уредува и: начинот, видовите, мерките и нормативите 
за заштита при работа.  
Актот за заштита  при работа го донесува министе-

рот во согласност со Самостојниот синдикат на врабо-
тените во одбраната (во натамошниот текст: ССВО), во 
рок од три месеци од потпишувањето на овој колекти-
вен договор. 

Член 53 
Министерството е должно да обезбеди медицински 

преглед на работниците заради навремено откривање 
на професионални и други заболувања и нивно ефикас-
но лекување, за работното место сврзано со условите за 
работа и здравствената состојба на работникот. 

                                           
Член 54 

Работникот кој поради привремена неспособност за 
работа  отсуствува од работа повеќе од 60 дена непре-
кинато, или повеќе од 120 дена со прекини во текот на 
годината, се упатува на лекарски преглед  за утврдува-
ње на неговата работна способност, пред соодветни ко-
мисии на Министерството и Фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување. 

 
Член 55 

Работникот е должен да ги користи утврдените за-
штитни средства за работа, да се придржува кон мерки-
те за заштита при работа, правилата и упатствата доне-
сени во Министерството, заради обезбедување на сво-
јот живот и здравје и здравјето на другите работници и 
граѓаните. 
Средствата за оваа намена во целина ги обезбедува 

Министерството. 
Член 56 

ССВО определува свој претставник кој ќе учеству-
ва во утврдувањето и подобрувањето во условите за ра-
бота и работната средина. 

 
5. Посебна заштита на жената, младината  

и инвалидите работници 
 

Член 57 
На работничката распоредена на работа ноќе, сог-

ласно законот и се обезбедува: 
- оброк (или надомест за оброк), 
- организиран превоз или надоместок за превоз, 
- присуство на стручни работници, 
- други погодности (продолжен дневен и годишен 

одмор). 
ССВО има право да го контролира исполнувањето  

на условите за воведување на ноќна работа. 
Во случаите кога не се обезбедени условите од став 

1 на овој член, ССВО бара од министерот веднаш да се 
прекине со ноќната работа. Доколку барањата не се по-
читуваат ССВО  ќе  бара интервенција од инспекцијата 
на трудот. 

Член 58 
Министерот или од него овластен работник е дол-

жен на инвалидот на трудот, на работникот со измене-
та работна способност и на работникот кој работи на 

работи за кои постои опасност од настанување инва-
лидност, да му обезбеди работно место со остварување 
на права од работен однос, кој ги имал на работното 
место пред да настане случајот. 

 
Член 59 

Министерот или од него овластено лице е должен 
работникот инвалид на трудот, односно работникот со 
изменета работна способност, да го распореди на соод-
ветно работно место во рок од 15 дена, по конечноста 
на решението со кое се утврдува инвалидност или из-
менета работна способност на работникот. 

 
Член 60 

Работник помлад од 18 години и работничка не мо-
же да работи на работно место кое би можело штетно  
и со зголемен ризик да влијае на здравјето и животот. 
Работните места од став 1 на овој  член ќе се опре-

делат со акт на министерот. 
Работното време на работникот помлад од 18 годи-

ни изнесува 30 часа во работната недела (полно работ-
но време).  

 
ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА  

И  ДРУГИ ПРИМАЊА 
 

1. Основна плата 
 

Член 61 
Работникот има право на плата сразмерно на извр-

шената работа и придонесот на работникот во Мини-
стерството, условите и критериумите утврдени со за-
кон и колективен договор. 
Платата се исплатува во паричен износ, најмалку 

еднаш месечно, најдоцна до 10 - ти наредниот месец. 
Придонесите и даноците на платата на работникот 

ги плаќа Министерството со исплатата на платата. 
Поединечниот износ на утврдена плата на работни-

кот и неговата исплата по правило не се јавни. 
 

Член 62 
Министерството е должно да води евиденција за 

платите, надоместоците на платите и на исплатените 
даноци и придонеси од плата, а на работниот да му из-
дава пресметковна листа за исплатена плата (месечна и 
годишна). 

 
Член 63 

Платата на работникот за полно работно време и 
нормален учинок, утврдена врз основа на сложеноста 
на работите, не може да биде пониска од најниската 
плата утврдена за одделни степени на сложеност, спо-
ред овој колективен договор. 
Министерството е должно да ја исплати на работ-

никот платата од став 1 на овој член. 
 

Член 64 
Најниската плата на работникот за најнизок степен 

на сложеност со посебна спогодба ја утврдуваат пот-
писниците на овој Колективниот договор. 
Во зависност од економските можности на Мини-

стерството, општото ниво на платите во земјата и дру-
ги  економски и социјални фактори, учесниците на до-
говорот најниската плата од претходниот став на овој 
член ја усогласуваат квартално. 

                                        
Член 65 

За работниците во Министерството кои имаат ста-
тус на државен службеник се применува системот на 
плати и надоместоци на плати утврдени во Законот за 
државните службеници.  

                                        
Член 66 

Најниската плата за одделни степени на сложеност 
се утврдува така што износот на најниската плата за 
најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот 
коефициент за одделните степени на сложеност: 
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Гру а                                                               Коефициент п 
I група, едноставни работи (без приученост)........... 1,00 
II група, помалку сложени работи (со приученост). 1,20 
III група, средно сложени работи (КВ, односно  
со 3 год. ССС).............................................................  1,60 
IV група,  работи од широк профил средно  
училиште (ССС).........................................................  1,80 
V група, посложени работи (ССС со одредена специ-
јалност односно ВКВ)................................................  2,10 
VI група, многу сложени работи (ВШС).................   2,70 
VII група, високо сложени работи (ВСС)................  3,20 
VII-2 група, високо сложени работи (м-р и спец.).. 4,00 
VIII група,  исклучително сложени  
работи (д-р, суп. спец.)..............................................  4,30 
VIII-2 група, исклучително сложени  
работи (д-р со звање).................................................   4,50 
Поединечните работи, односно задачи  се класифи-

цираат во групи на сложеност и тоа:  
I ГРУПА 
Едноставни работи односно занимања составени од 

помал број различни и краткотрајни операции, кои не 
бараат посебно образование и за кои е доволно општо 
образование или прв степен на стручна подготовка од-
носно основно образование. 

                Коефициент на сложеност е 1,00. 
II ГРУПА 
Помалку сложени работи, односно занимања со по-

мош на едноставни средства за работа, за кои е потреб-
но втор степен на стручна подготовка, односно писме-
ни упатства, односно дополнителни курсеви. 

                Коефициент на сложеност е 1,20. 
III ГРУПА 
Средно сложени работи односно занимања, за кои е 

потребно трет степен на стручна подготовка, односно 
тесно квалификувани и стручни профили. 

                Коефициент на сложеност е 1,60. 
IV ГРУПА 
Сложени работи односно занимања од широк про-

фил, за кои е потребно четврти степен на стручна под-
готовка односно пошироко квалификувани или струч-
ни занимања. 

              Коефициент на сложеност е 1,80. 
 
V ГРУПА 
Посложени и поразновидни работи односно зани-

мања, за кои е потребно петти степен  на стручна под-
готовка, односно средно училиште или ВКВ работници    
(стекнато преку образование). 

               Коефициент на сложеност е 2,10. 
VI ГРУПА 
Многу сложени работи односно занимања за кои е 

потребно шести степен на стручна подготовка, односно 
више образование. 

              Коефициент на  сложеност е 2,70. 
 
VII ГРУПА 
Високо сложени работи односно занимања, кои ба-

раат иницијативност, креативност на работниците во 
стручното работење, контрола, подготовка, анализа и 
организација на работниот процес, за кои е потребно 
седми степен стручна подготовка, односно факултет. 

              Коефициент на сложеност е 3,20. 
 
VII-2 ГРУПА  
Високо сложени работи односно занимања, за кои е 

потребно седми степен на стручна подготовка, право-
суден испит, односно специјализација и магистратура. 

              Коефициент на сложеност е 4,00. 
 
VIII ГРУПА  
Исклучително сложени работи - самостојни, сове-

тодавни и научно- истражувачки работи, за кои е по-
требно седми степен на стручна подготовка, доктори 
на науки, односно супспецијалисти. 

              Коефициент на сложеност е 4,30. 

VIII-2 ГРУПА   
Исклучително сложени работи самостојни, совето-

давни и научно-истражувачки работи за кои е потребно 
осми степен на стручна подготовка, доктори на науки 
со звање. 

               Коефициент на сложеност 4,50. 
 

Член 67 
Групирањето на одделните работни места утврдени 

во актот за систематизација односно формација го вр-
ши министерот во рамките на коефициентите од чле-
нот 66 на овој колективен договор, за кое мислење дава 
и ССВО. 

Член 68 
Работите и работните задачи за одредено работно ме-

сто се вреднуваат врз основа на следните критериуми: 
- сложеност на работните задачи кои се извршуваат и 

одговорноста во извршувањето на тие работни задачи; 
- успешност во извршувањето (квалитет, ефикас-

ност и обем). 
Член 69 

Заработката на работниците на работните места во 
Министерството на кои тежината на работата и посеб-
ните услови под кои тие се вршат битно влијаат врз на-
малувањето на работната способност, а кои ги опреде-
лува Владата на РМ се поголеми  најмногу до 30 % од 
заработувачката на другите работници со соодветни 
квалификации. 

Член 70 
Најниската плата на работникот по час се зголемува за: 
- прекувремена работа ��.35% 
- работа ноќе������..35% 
- работа во турнус-смени��5% 
За работа во деновите на празници со закон работ-

никот има право на надомест на плата што му припаѓа 
во тие денови кога не работи и плата за поминатите ча-
сови на работа зголемена за 50%. 
Додатоците меѓусебно не се исклучуваат. 
За извршените работи од став еден на овој член ра-

ководителот на соодветната организациона единица на 
Министерството води евиденција. 
По барање на работникот зголемувањето на платата 

од став 1 на овој член  може да се замени со слободни 
денови. 

Член 71 
На работникот му се утврдува право на додаток на 

плата од 0,5% за секоја година работен стаж, а најмно-
гу до 20%. 

Член 72 
Работникот кој со спогодба времено е распореден 

кај друг работодавец на работно место кое одговара на 
неговиот степен стручна подготовка, не може да доби-
ва плата пониска од платата што ја имал пред распоре-
дувањето. 

Член 73 
Работник со намалена работна способност (инва-

лид) која настанала за работа во Министерството, а кој 
е распореден на друго работно место по тој основ, не 
може да добива плата пониска од платата што ја имал 
пред распоредувањето. 

 
Член 74 

Работникот со намалена работна способност пре-
дизвикана од старост и истоштеност, а кој е 5 години 
пред  пензионирање и е распореден на помалку вредну-
вано работно место, добива плата во висина на платата 
од претходното работно место валоризирана со теков-
ниот пораст на платите во Министерството. 

 
2. Надоместоци на плата 

 
Член 75 

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за: 
- годишен одмор; 
- празници  утврдени со закон; 
- отсуство поради бременост, раѓање и мајчинство; 
- нега на дете; 
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- стручно оспособување и преквалификација, од-
носно доквалификација согласно потребите на Мини-
стерството; 

- воена вежба; 
- учество на обука за одбрана и заштита; 
- јавување на покани на други органи до кои е дој-

дено без вина на работникот; 
- учество на спортски натпревари, организирани од 

ССВО. 
Надоместокот на плата на работникот во случаите 

утврдени со закон и колективен договор, доколку се 
исплатува од средствата на Министерството, се утвр-
дуваат во висина на исплатената плата на работникот 
во последните три месеци. 
За време на користење на годишен одмор, работникот 

има право на плата  во висина на платата што би ја при-
мил во тековниот месец кога би бил на работа без додато-
ците на плата по основ на посебни услови за работа. 
Надоместокот на плата од став 1 алинеја 5 од овој 

член се валоризира со просечниот пораст на платите во 
Министерството. 

Член 76 
Надоместокот по основ на придонесот во зголему-

вањето на доходот и добивката од иновации, рациона-
лизации и други видови творештво се утврдува најмал-
ку во износ од 10% од годишната нето добивка што се 
остварува од примената на иновацијата, рационализа-
цијата или другиот вид творештво, врз основа на дого-
вор склучен меѓу работникот и министерот. 
Мерилата за утврдување на висината на надоместо-

кот по овој основ се утврдува со акт на министерот. 
 

Член 77 
За време на приправничкиот стаж на работникот му 

припаѓа надомест 80% од најниската плата за работно-
то место за кое се оспособува. 
Учениците и студентите за време на задолжителна 

производствена работа и практика имаат право на ис-
храна и превоз до и од работа каде се тие организирани 
за извршување на одредени задачи. 

 
Член 78 

За време на времена неспособност за работа до 7 
дена работникот има право на надомест на плата во ви-
сина од 70%; до 15 дена почнувајќи од првиот ден на 
боледувањето 80%; и до 60 дена за сите денови 90% од  
нето платата по ден на работникот исплатена во прет-
ходниот месец. 
За професионални заболувања и повреди на работа 

и за други случаи утврдени со закон, надоместокот се 
утврдува во висина од 100% од платата на работникот 
исплатена во претходниот месец.                                                     

Во случај на потешка инвалидност или боледување 
повеќе од 6 месеци, на работникот му се исплатува по-
мош во висина од една месечна плата во Министерс-
твото во последниот месец. 

 
Член 79 

Работникот има право на надомест на плата за време 
на прекин на работа без вина на работникот кој изнесува 
до 8 часа - 100% од платата, а преку 1-30 дена -80%. 
За време на штрајк работникот прима плата во висина 

од 60% од платата што ја примал претходниот месец. 
Надоместокот се исплатува ако не е можно да се на-

домести изгубеното работно време. 
 

3. Други надоместоци и примања 
 

Член 80 
Работникот има право на надоместок за исхрана, 

доколку исхраната не е организирана од страна на Ми-
нистерството, во висина од 25% од просечната месечна 
плата по работник исплатена во стопанството на Ре-
публиката во претходните три месеци. 
Надоместокот за исхрана се исплатува во месецот 

за тековниот месец. 
Член 81 

Работникот има право на надоместок за  годишен 
одмор во висина на една просечна месечна  плата  по 
работник, исплатена во стопанството на Републиката 
во претходните три месеци. 

Член 82 
За службено патување во Републиката, на работни-

кот му припаѓа дневница во висина од 8% од просечна-
та месечна плата  во стопанството на Републиката, исп-
латена во претходните три месеци, како и надомест на 
трошоците за ноќевање во целиот износ, според прило-
жена сметка. 

Член 83 
Надоместокот на трошоците за  службено патување 

во странство се утврдува во висина на дневницата за 
службено патување пропишана за работниците во орга-
ните на државната управа. 

 
Член 84 

Дневниците за службени патувања во земјата и 
странство и надоместокот за исхрана меѓусебно се иск-
лучуваат. 
На работникот му припаѓа надоместок за одвоен 

живот од семејството  во висина од 60% од остварената 
просечна месечна плата во стопанството на Република-
та исплатена во последните три месеци. 
Надоместокот за одвоен живот и теренскиот дода-

ток меѓусебно се исклучуваат. 
 

Член 85 
На работникот му припаѓа отпремнина при замину-

вање во пензија, во износ од три просечни месечни  
плати исплатени во стопанството на Републиката во 
последните три месеци. 

 
Член 86 

Работник има право на надомест на трошоците за пре-
воз до и од работа  над 2,5  километри, само во случај кога 
Министерството нема организирано свој превоз. 
Надоместокот се плаќа во висина на трошоците на 

превозот од локалниот јавен  превоз. 
                                           

Член 87 
На работникот му се исплатува парична помош во 

случај на: 
- смрт на работникот, во висина од три плати, 
- смрт на член на неговото потесно семејство (лица 

со кои живее работниот; брачниот другар, децата роде-
ни во брак или надвор од брак, посиноците, посвоените 
деца и деца земени на издржување) во висина од две 
плати. 
Основицата за пресметување е просечната месечна 

плата во Министерството во последниот месец. 
 

Член 88 

 
Член 89 

Во случај на потешки последици од елементарни 
непогоди на работникот му се исплатува помош во ви-
сина од една месечна просечна плата во Министерство-
то во последниот месец. 

 
Член 90 

Во случај на селидба за службени потреби на работ-
ниот му припаѓа надоместок во висина на трошоците 
за селење. 

Член 91 
На работникот му се исплатува надомест на трошо-

ците за користење на сопствен автомобил за службени 
потреби до 30% од цената на литар гориво за соодвет-
ното возило, по поминат километар со патен налог. 

 
Член 92 

За непрекината работа во Министерството на работ-
никот му се исплатува јубилејна награда за најмалку 10 
години  работа во Министерството, која се определува  со 
конкретен  акт на министерот, врз основа на месечна про-
сечна плата остварена во стопанството на Републиката. 



Стр. 14 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 октомври 2002 
 

ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 93 
Министерството обезбедува редовно и навремено 

информирање на работниците за:  
- годишни и повеќе годишни планови за развој, 
 - организациони промени, 
- значајни деловни и развојни решенија што влијаат 

на економската и социјалната положба на работниците, 
- материјално-финансиската состојба во Мини-

стерството, 
- одлуки со кои се уредуваат правата на работниците. 
Информирањето се врши писмено, а за одредени  

работи  усно, најмалку за период од 3 месеци. 
 
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  

НА РАБОТНИЦИТЕ 
  

Член 94 
Работникот има право на стручно оспособување и 

образование во зависност од процесот на работата, ко-
га е тоа во интерес на Министерството. 
Работникот е должен стручно да се оспособува и 

образува  доколку тој е упатен од Министерството. 
Ако стручното оспособување и образование е орга-

низирано за време на работното време, времето поми-
нато за тоа се смета во редовно работно време, така 
што работникот има исти права како да бил на работа. 
Работните денови за стручно оспособување и образо-

вание се утврдуваат согласно должината и видот на исто-
то со договор во согласност со овој колективен договор. 
На работникот кој од страна на Министерството е 

упатен на стручно оспособување и образование, му 
припаѓа надомест на трошоците сврзани со тоа. 
Начинот и постапката за исплатување на надоме-

стокот за стручното оспособување и образование се 
утврдува со  акт на министерот. 

 
Член 95 

Стручното оспособување и образование може да се 
организира во Министерството во текот на работното вре-
ме  и преку упатување на оспособување и  образование во 
други органи и организации во земјата или странство . 
Оспособувањето и образованието од ставот 1 на 

овој член може да се организира во форма на следење и 
проучување прописи, стручна литература и публика-
ции, преку организирање семинари, советувања и кур-
севи, по пат на дополнителни студии или практично 
усовршување во странство. 

 
Член 96 

Стручното оспособување и образование се органи-
зира врз основа на предходно донесена програма од 
страна на министерот на предлог на организационите 
единици во Министерството. 
За работниците  во Министерството може да се ор-

ганизира и дополнително оспособување и усовршува-
ње, според посебно донесена програма од министерот. 
Во програма за организирање на стручно оспособу-

вање, може да се предвиди и соодветна проверка на 
знаењето, како и начинот на полагањето.                   
За успешно завршен курс се издава соодветен доку-

мент - уверение. 
Член 97 

Работникот може да биде упатен и на стручна спе-
цијализација во Републиката или во странство. 
Услов за упатувањето од став 1 на овој  член е поз-

навање и владеење на јазикот на земјата каде се упату-
ва работникот, што се докажува со диплома-уверение. 

 
Член 98 

Работник кој има завршено VII степен стручна подго-
товка може да биде упатен на постдипломски студии ако: 

- е во интерес за поуспешно извршување на работи-
те и задачите и 

- насоката на студиите е поврзана со работите и за-
дачите кои тој ги извршува. 
За упатувањето од ставот 1 на овој член потребна е 

согласност од страна на работникот. 

Член 99 
Правата и обврските од членот 97 и 98 од овој коле-

ктивен договор се регулираат со договор склучен поме-
ѓу министерот и работникот, кој содржи: времетраење, 
право и начин на надомест на потребните трошоци, 
отсуството од работа и сл.  

                   
СИНДИКАТ И МИНИСТЕРСТВОТО  

(РАБОТОДАВЕЦ) 
 

1. Услови за работа на ССВО 
 

Член 100 
Министерството е должно да создава услови за 

активности  на - ССВО, во врска со заштитата на пра-
вата на работниците од работен однос, утврдени со за-
кон и колективен договор. 
На барање на ССВО, Министерството му доставува 

податоци и информации за оние прашања што имаат 
најнепосредно влијание на материјалната и социјална 
положба на членовите на  ССВО и ги разгледува мисле-
њата и предлозите на ССВО во постапката на донесува-
ње на одлуки и решенија, што имаат битно влијание на 
материјалната и социјалната положба на работниците. 
На претседателот и секретарот на ССВО им се овоз-

можува непречено комуницирање со министерот или 
од него овластено лице, а на другите синдикални прет-
ставници во организационите единици на Министерс-
твото, им се овозможува непречено комуницирање со 
соодветните раководни работници, со цел остварува-
њето на функциите, активностите на ССВО и правата и 
обврските на работниците од работен однос. 

 
Член 101 

Министерството, на претставниците на ССВО им 
овозможува и обезбедува  стручни, административни и 
технички услови за работа, заради остварување на син-
дикалните функции, како и услови за пресметување и 
уплата на синдикалната членарина и тоа  за:  
Редовното  остварување на функциите на ССВО: 
1. Обезбедува простории за работа: 
- една канцеларија со телефон, со интерна и излезна 

линија во кругот на Министерството (за потребите на 
претседателот и секретарот на ССВО); 

- локална телефонска линија од Министерството во 
канцеларијата на седиштето на ССВО, кое се наоѓа  во 
зградата на ССМ во Работничкиот дом; 

- користење на салите за состаноци, одржување на 
советувања, семинари и состаноци со претседателите 
на основните организации и повереници (со предходна 
резервација на истите); 

- и друго. 
2. Остварување на финансиско-сметководствените 

работи на ССВО: 
- пресметка и уплата на синдикална членарина, спо-

ред одлука за нејзина висина и распределба, која се вр-
ши заедно со пресметката и исплатата на платата на ра-
ботниците; 

- вршење на други финансиски услуги, како што е реа-
лизацијата на административните забрани на плати и сл. 

3. Обезбедување материјално-технички услови: 
- користење службено возило за потребите на  прет-

седателот, потпретседателот  и секретарот на ССВО; 
- користење на други превозни средства, по потреба 

и организирање на синдикални излети, официјални по-
сети и друго; 

- користење на телефонските и телефакс врските; 
- средствата и апарати за печатење и умножување 

на материјали, дактилобирото, деловодството и експе-
дицијата; 

4. Соодветни одморалишта, терени за спортски и 
други игри и културни манифестации. 

 
Член 102 

Состаноците на основните организации и подруж-
ници на ССВО по правило се одржуваат кон крајот на 
работното време, во меѓу сменски термини и слично со 
цел да не се попречува редовното вршење на задачите 
на Министерството.  
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За оваа цел министерот или раководителот на орга-

низациска единица на Министерството, поради оправ-
дани причини, може да бара одлагање на закажани со-
станоци на органите и телата на ССВО од ставот 1 на 
овој член. Причините за таквите барања треба да бидат 
и соодветно образложени. 

 
Член 103 

Претставниците на ССВО, утврдени со Статутот на 
оваа организација, покрај посебната заштита утврдена 
со закон и  колективен договор, заради преземање на 
синдикални активности со кои се штитат правата и 
интересите на работниците ако постапуваат во соглас-
ност со закон и колективен договор не можат да бидат: 

- распоредени на други работни места; 
- утврдени за технолошки вишок; 
- повикувани на одговорност за работата во ССВО  

и за тоа да им престане работниот однос во Министерс-
твото. 
Посебната заштита од став 1 на овој член, трае за 

време на траењето на мандатот и две години по негово-
то престанување. 

Член 104 
Заради непречено и ефикасно вршење на функции-

те на ССВО кои се извршуваат волонтерски, Мини-
стерството овозможува на неговите претставници соод-
ветно ослободување од вршење на редовните работи и 
задачи на работните места, месечно во часови и тоа: 

- за претседателот, потпретседателот  
и секретарот.......................................................64 часа 
- за претседател на ОО на ССВО.....................24 часа 
- за повереник на СП на ССВО, членови на органи и 

тела на ССВО...........................................................16 часа 
- за претставникот на ССВО за заштита  
..................................................при работа��.8 часа. 
Во времето од ставот еден на овој член не се смета 

учеството на синдикални семинари, советувања, кон-
греси и конференции.  
Ослободувањето од работа според овој член се вр-

ши во договор и согласност со раководителот на соод-
ветната организациона единица каде синдикалните 
претставници се распоредени, со цел несметано и коор-
динирано вршење на работите на работното место. 
За времето поминато на синдикални активности на  

работниците од овој член, се води евиденција од страна 
на соодветната организациона единица на Министерс-
твото.  

Член 105 
Членови на ССВО - учесници на спортски синди-

кални натпревари се ослободуваат од вршење на редов-
ните работи и задачи за време на учество во натпрева-
рите. 

Член 106 
Член на ССВО што е избран, односно именуван во 

органите на Синдикатот, чие вршење бара привремено 
да престане да работи во Министерството, има право 
по престанувањето на функцијата  да се врати во Ми-
нистерството на работно место кое одговара на негова-
та стручна подготовка. 
За работата од ставот 1 на овој член се склучува по-

себен договор во писмена форма.  
 

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  
НА РАБОТНИЦИТЕ 

                        
Член 107 

Работник во Министерството е должен навремено, 
дисциплинирано и квалитетно да ги извршува работите 
и задачите на неговото работно место, во духот на де-
ловниот морал, правилата на службата и стручната и 
професионална одговорност да ги чува средствата за 
работа и со нив одговорно да ракува и да ги користи. 

 
Член 108 

Работник кој по своја вина ќе предизвика штета на 
Министерството при работа и во врска со работата, 
должен е штетата да ја надомести. 

Член 109 
Кога работникот во процесот на работата намерно 

или поради крајно неодговорно однесување направи 
материјална штета на Министерството, а висината на 
штетата не може да се утврди или пак нејзиното утвр-
дување би предизвикало несразмерно високи трошоци, 
надоместокот на штетата се утврдува во паушален из-
нос во висина на просечната плата на работникот во 
последните три месеци пред  да настане штетата. 
Износот од став 1 на овој член го утврдува комиси-

ја која ја формира министерот, за секој конкретен слу-
чај. 

Член 110 
Ако штетата ја предизвикале повеќе работници, се-

кој работник е одговорен за делот од штетата што ја 
предизвикал. 
Ако за секој работник поединечно не може да се 

утврди делот на штетата што ја предизвикал, се смета 
дека сите работници се подеднакво одговорни и штета-
та ја надоместуваат во еднакви делови. 
Ако повеќе работници предизвикале штета со кри-

вично дело со умисла, за штетата одговараат солидар-
но. 

Член 111 
Работникот кој на било кој начин дознал за постое-

ње на штета предизвикана на работа односно во врска 
со работата, должен е за тоа веднаш да го извести не-
посредно претпоставениот старешина. 
Непосредно претпоставениот старешина е должен 

да спроведе претходна постапка за утврдување на ште-
тата. 
При спроведувањето на претходната постапка непо-

средно претпоставениот старешина треба да изврши 
сослушување на работникот кој го пријавил постоење-
то на штетата и за тоа да изготви записник. 
При спроведувањето на претходната постапка непо-

средно претпоставениот старешина може да сослушува 
сведоци и да спроведува други дејствија кои не трпат 
одлагање, а се од битно значење за утврдување на од-
говорноста за предизвиканата штета. 

 
Член 112 

По спроведената претходна постапка, непосредно 
претпоставениот старешина поднесува пријава до овла-
стеното лице од член 113 на овој колективен договор, 
во рок од 8 дена од денот на дознавањето за предизви-
каната штета. 
Пријавата од став 1 на оваа точка содржи податоци 

за: 
- видот на предизвиканата штета (назив на униште-

ниот, оштетениот или исчезнатиот предмет); 
- висина на предизвиканата штета и начин на утвр-

дување на истата; 
- време и место на сторување на штетата; 
- датум на сознавање за предизвиканата штета; 
- начин на кој е сторена штетата (опис); 
- податоци за лицето или лицата за кои постои ос-

новано сомнение дека ја сториле штетата (име и прези-
ме, работно место-ВП, број на лична карта, матичен 
број, адреса и место на живеење и сл.); 

- име и презиме на лицето кое непосредно било за-
должено со уништениот, оштетениот или исчезнатиот 
предмет, а доколку никој не бил задолжен, се наведува 
името и презимето на лицето кое вршело стражарско-
чуварска служба во времето на настанувањето на ште-
тата; 

- други податоци, факти и списи кои се од значење 
за утврдување на одговорноста за предизвиканата ште-
та. 

Член 113 
За одговорноста за причинета штета и за висината 

на надоместок на штета на средствата на Министерс-
твото одлучуваат лица овластени од министерот (во на-
тамошниот текст: овластените лица).  
Овластените лица се должни во рок од 5 дена од денот 

на дознавањето или пријавувањето на штетата, со реше-
ние да поведат постапка за утврдување на одговорност. 
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Во постапката за утврдување на одговорност, овла-

стените лица формираат Комисија од три члена за 
спроведување на постапка за утврдување на материјал-
на одговорност за предизвикана штета (во натамошни-
от текст: Комисијата).  

Член 114 
Ако во постапката за утврдување на одговорноста 

не може да се утврди идентитетот на сторителот, ќе се 
поведе постапка против непознат сторител на штета. 
Во случај од став 1 на овој член, овластените лица 

се должни да преземат дејствија за пронаоѓање на сто-
рителот на штетата (известување на воена полиција, 
пријавување на штетата во Министерството за вна-
трешни работи - во случај кога штетата е сторена над-
вор од воени објекти на Министерството и сл.).   

Член 115 
Комисијата е должна да ја спроведе постапката за 

утврдување одговорност во рок од еден месец сметано 
од денот на донесувањето на решението  за поведување 
постапка. 
Во постапката за утврдување на одговорноста, Ко-

мисијата е должна да ги преземе следните дејствија: 
- да го сослуша лицето против кого е поведена по-

стапка за утврдување на одговорност; 
- да ги прибави сите докази кои е од значење за 

утврдување на одговорноста; 
- да спроведе дејствија кои не трпат одлагање, а се 

од значење за утврдување на одговорноста. 
Заради утврдување на висината на предизвиканата 

штета Комисијата може да одреди и вештачење, пр-
венствено од стручни лица во Министерството, а по 
потреба, може да ангажира и стручњаци и вештаци 
надвор од Министерството.  
Во постапката за утврдување на одговорност, во 

случаите кога се работи за штета направена во сообра-
ќајна незгода, Комисијата е должна да обезбеди пис-
мен извештај од Воената полиција или од полицијата 
на МВР како и податоци за лицето кое ја предизвикало 
сообраќајната незгода. 

 
Член 116 

По спроведената постапка за утврдување на одго-
ворност Комисијата изработува писмено известување 
за сите утврдени факти, околности и докази утврдени 
во текот на постапката, изработува нацрт-решение за 
надомест на штета или нацрт-решение за запирање на 
постапката и заедно со сите списи кон предметот, го 
доставува до овластеното лице. 
Доколку во текот на постапката за утврдување на 

одговорност Комисијата дојде до сознание дека штета-
та ја предизвикале повеќе работници или кај пријаве-
ниот работник не постои вина за предизвиканата ште-
та, но постои вина кај друг работник, должна е писме-
но да го извести овластеното лице за утврдената со-
стојба, со предлог да се поведе постапка за утврдување 
на одговорност и против други работници, односно да 
се запре постапката против пријавениот работник, а да 
се поведе постапка против работникот за кој постои ос-
новано сомнение дека е виновен за предизвиканата 
штета. 

Член 117 
Доколку висината на предизвиканата штета изнесу-

ва до 20% од просечната плата по работник во стопанс-
твото на Република Македонија објавена за последниот 
месец од Државниот завод за статистика, предлог-ре-
шение за надомест на штета изработува извршителот 
за правни работи во организационата единица на Ми-
нистерството, армискиот корпус, во ВВ, ПВО и ЦВЗУ. 
Предлог-решението од став 1 на овој член се доста-

вува за потпишување до овластеното лице. 
Примерок од потпишаното и заведено решение за 

надомест на штета се доставува до Секторот за персо-
нални и правни работи, заради евиденција. 
Доколку висината на предизвиканата штета изнесу-

ва повеќе од 20% од просечната плата од став 1 на овој 
член, нацрт-решението за надомест на штета Комисија-

та заедно со сите списи кон предметот, го доставува до 
Секторот за персонални и правни работи каде се  изра-
ботува предлог-решение и истото се доставува за пот-
пишување до овластеното лице. 

 
Член 118 

Доколку при разгледувањето на предметот овласте-
ното лице утврди дека износот на штетата определен 
во предлог-решението за надомест на штета ја преми-
нува вредноста за која е надлежен да одлучува, списите 
на предметот ги доставува до надлежното овластено 
лице . 

Член 119 
Овластените  лица со решение ќе ја запрат постап-

ката ако се : 
- утврди дека нема штета или нема одговорност на 

пријавениот за штета; 
- во текот на постапката, работникот ја признае од-

говорноста за предизвиканата штета и го плати целиот 
износ; 

- по преземањето на сите мерки да се пронајде сто-
рителот на штетата, сторителот остане непознат; 

- работникот кој ја предизвикал штетата умре, а не-
ма имот од кај штетата би можела да се надомести или 
работникот не е достапен на државните органи, а нема 
имот од кој би можела да се наплати штетата. 

 
Член 120 

Против решението за надомест на штета работни-
кот има право на приговор до министерот во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението. Приговорот се 
поднесува преку овластеното лице кое го донело прво-
степеното решение. 
Овластеното лице кое го донело првостепеното ре-

шение ги цени наводите во приговорот од аспект на 
нивната основаност, благовременост и допуштеност и 
комплетниот предмет, со образложение, го доставува 
до Секторот за персонални и правни работи. 

 
Член 121 

Министерот може целосно или делумно да го осло-
боди работникот од надоместување на штетата , докол-
ку таа не е сторена со умисла или доколку со исплатата 
на надоместокот на штетата се загрозува егзистенција-
та на работникот и неговото семејство. 
Ослободување од надоместување според став 1 од 

овој член, министерот донесува по посебно барање на 
работникот, поткрепено со докази за неговата имотна и 
социјална состојба. 

Член 122 
Овластеното лице кое го донело првостепеното ре-

шение е должно да ја следи реализацијата на решение-
то за надомест на штета и за извршената уплата, вед-
наш да го извести Секторот за персонални и правни ра-
боти. 
Ако работникот во рок од 3 (три) месеци не ја надо-

мести штетата утврдена со решението за надомест на 
штета, овластеното лице веднаш го доставува целокуп-
ниот предмет до Секторот за персонални и правни ра-
боти заради поведување постапка за надомест на штета 
пред надлежниот суд. 
Ако во рок од 15 дена од конечноста на одлуката на 

министерот, работникот и министерот не се спогодат 
за надоместокот на штетата, работникот има право да 
бара надомест на штетата пред надлежниот суд. 

  
Член 123 

Ако работникот претрпи штета на работа или во вр-
ска со работата, Министерството е должно да му ја на-
домести штетата од средствата на Министерството. 
За надомест на штета во смисла на став 1 на овој член, 

министерот одлучува според општите начела за одговор-
ност за штета. 

Член 124 
Министерството е должно да ја надомести матери-

јалната штета што работникот во вршењето на службе-
ната должност ја предизвикал кон трети лица. 
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Министерството има право на надомест на исплате-

ната штета од ставот еден на овој член, доколку штета-
та е направена намерно или со крајно невнимание на 
работникот.  

 
ПРЕСТАНОК НА РАБОТЕН ОДНОС 

             
Член 125 

Работниот однос на работникот во Министерството 
може да престане на еден од следните начини: 

1. По спогодба; 
2. По истекот на време за кое е заснован работниот 

однос; 
3. По сила на закон; 
4. Со отказ и 
5. Поради економски, технолошки и структурални и 

други промени. 
 

1. Престанок на работен однос по спогодба, по истек 
на време за кое е заснован работниот однос  

и по сила на закон 
 

Член 126 
Работниот однос на работникот во Министерството 

му престанува кога со министерот или од него овласте-
но лице писмено ќе се спогоди за тоа.  
Работниот однос заснован на определено време 

престанува со истекот на времето за кое заснован . 
Работниот однос на работник во Министерството 

му престанува по сила на закон  кога ќе  настане една 
од следните причини: 

- ако кај работникот дошло до губење на работната 
способност на начин утврден со закон; 

- ако според правосилна судска одлука или одлука 
на друг орган на работникот во Министерството му е 
забрането да врши одредени работи и задачи, а не мо-
же да му се обезбеди вршење на други работи и задачи; 

- ако му биде изречена мерка на безбедност, воспитна 
или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци; 

- ако работникот биде отсутен од работа подолго од 
6 месеци поради издржување казна затвор и  

- ако работникот ги исполнил условите утврдени со 
закон за пензионирање, а министерот согласно услови-
те утврдени со закон и колективен договор не одлучи 
работникот да остане  на работа. 

 
2. Престанок на работен однос со отказ  

Член 127 
Работниот однос на работник во Министерството 

престанува со отказ од страна на работникот или од 
страна на Министерот, под услови утврдени во закон и 
колективен договор. 
Со отказ од страна на работникот работниот однос 

престанува ако тој писмено изјави дека сака да му пре-
стане работниот однос. 
Отказниот рок со престанување на работниот однос 

на работникот од ставот два  на овој член трае најмал-
ку 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за 
отказ, освен ако не е спогодено отказниот рок да трае 
под лго односно пократко од 30 дена. о 

Член 128 
Работниот однос на работникот во Министерството со 

отказ од страна на  министерот  му престанува поради: 
- кршење на работната дисциплина и работниот ред; 
- неисполнување на обврските утврдени со закон, 

колективен договор и договор за работа и 
- неспособност да ги извршува работните задачи на 

работното место под услови предвидени со овој коле-
ктивен договор и договор за работа. 

 
Член 129 

Работниот однос на работникот не може да му пре-
стане поради неисполнување на обврските од работа 
доколку Министерот предходно не му даде на работни-
кот соодветни инструкции и последно предупредување 
за тоа. 

Престанокот на работниот однос е можен само до-
колку на работникот му се утврди соодветен рок за не-
гово подобрување и ако во тој рок работникот не се по-
прави во работењето, за што се известува и ССВО. 

 
Член 130 

Работниот однос на работникот не може да му пре-
стане со отказ од страна на министерот поради кршење 
на работната дисциплина или поради неисполнување 
на работните обврски доколу тоа не се утврди во соод-
ветна постапка. 
Работен однос не може да му престане на работни-

кот доколку не му се овозможи да се изјасни и одбрани  
по изнесените наводи како причина за престанок на ра-
ботниот однос. 

Член 131 
На работникот не може да му престане работниот 

однос поради повреда на работна дисциплина, ако ми-
нистерот не донесе одлука за престанок на работен од-
нос во рок од еден месец од денот на дознавањето за 
таа повреда, односно во рок од три месеци од денот ко-
га е сторена повредата.   

Член 132 
Работниот однос на работникот не може да му пре-

стане поради неисполнување на обврските од работно-
то место доколку министерот не донесе одлука за пре-
станок на работен однос во рок од два месеци од дозна-
вањето за таа повреда, односно во рок од три месеци од 
денот кога е сторена повредата. 

 
Член 133 

За секоја повреда на работната дисциплина и работ-
ниот ред, неисполнување на обврските и поради неспо-
собност за извршување на работните задачи, пред да 
му престане работниот однос на работникот со отказ, 
непосредниот раководен работник во Министерството 
односно Армијата должен е да поднесе пријава до ми-
нистерот или од него овластено лице. 
Во пријавата се наведуваат повредите кои работни-

кот ги сторил, причините за истите, време и место на 
сторување на повредата и други факти и околности за 
утврдување на повредата што е основ за престанок на 
раб тниот однос со отказ. о 

Член 134 
Пред престанокот на работниот однос на работни-

кот со отказ, министерот или од него овластено лице е 
должен да побара од работникот писмено да се изјасни 
за основаноста на причините за престанок на работни-
от однос со отказ. 
Отказот за престанок на работниот однос го дава 

министерот во писмена форма, при што е должен да 
даде писмено образложение за причините. 

 
Член 135 

Пред донесувањето на отказ за  престанок на рабо-
тен однос, министерот или од него овластено лице  е 
должен да го извести претставникот на ССВО, со обвр-
ска неговото мислење да го земе во предвид при доне-
сувањето на одлуката, ако такво мислење е доставено. 

 
Член 136 

Работниот однос му престанува на работникот со 
отказ од страна на министерот поради кршење на ра-
ботната дисциплина и неисполнување на обврските 
утврдени со закон, овој колективен договор и договор 
за работа, особено ако: 

1. - не ги почитува редот и дисциплината во работа-
та, според правилата пропишани од министерот; 

2. - не ги извршува или несовесно и ненавремено ги 
извршува работните обврски;  

3. - не се придржува на прописите што важат за вр-
шење на работите и работното место; 

4. - не се придржува на распоредот и користењето 
на работното време; 

5. - не побара отсуство или навремено не го извести 
неговиот претпоставен работник за отсуството од работа; 
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6. - поради болест или оправдани причини отсус-
твува од работа, а за тоа во рок од 24 часа не го извести 
неговиот претпоставен работник; 

7. - со средствата за работа не постапува совесно 
или во согласност со техничките упатства за работа; 

8. - настане штета или грешка во работењето или 
загуба, а за тоа веднаш не го извести неговиот претпо-
ставен работник, 

9. - не ги употребува прописно и не ги одржува 
средствата и опремата за заштита при работа; 

10. - незаконито и неовластено ги користи средства-
та на Министерството; 

11. - неоправдано изостанува од работа три после-
дователни работни дена или пет дена со прекин во те-
кот на една година; 

12. - го злоупотреби боледувањето; 
13. - не се придржува на прописите за заштита од 

болест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно 
дејство на отрови и други опасни материи и ги повре-
дува прописите за заштита на животната средина; 

14. - внесува, употребува или е под дејство на алко-
хол и наркотични средства; 

15. - стори кражба или во врска со работата намер-
но или од крајно невнимание ќе предизвика штета на 
Министерството; 

16. - го злоупотреби или пречекори даденото овла-
стување; 

17. - оддаде деловна, службена или државна тајна ; 
18. - одбегнува лекарски преглед заради утврдува-

ње на работната способност; 
19. - непристојно се однесува спрема странките; 
20. - противправно прибавува лична корист во вр-

ска со вршењето на службената должност; 
21. - послуга или овозможување на послуга на дру-

го лице со пари или со други вредносни предмети кои 
на работникот му се доверени во вршењето на работа-
та; 

22. - не дава податоци или дава неточни податоци 
што според прописите им се даваат на овластените ор-
гани, организации и граѓани; 

23. - избегнува задолжително стручно оспособува-
ње и образование и 

24. - раководи, изразува и застапува партиски ста-
вови и убедувања во вршењето на работите и задачите 
на работното место. 

 
2. Отказен рок 

 
Член 137 

Работниот однос на работникот му престанува со 
отказ без отказен рок во случаи на кршење на работна-
та дисциплина, работниот ред или неисполнување на 
работните обврски утврдени со закон и овој колекти-
вен договор, во случаите од член 136 точките од 11 до 
17 на овој колективен договор.  

 
Член 138 

По исклучок од претходниот член, до донесување 
на одлуката за отказ, со писмен налог од непосредно 
претпоставениот работник, работникот се отстранува 
од работното место или од Министерството ако: 

- непосредно се загрозува животот или здравјето на  
работниците во Министерството или други лица или се 
оштетуваат средства од поголема вредност; 

- присуството на работа и понатамошната работа  во 
Министерството штетно ќе се одразува врз работата; 

- го осуетува или оневозможува утврдувањето на 
одговорноста за повреда на работните обврски и 

- кога против него е покрената кривична постапка 
за кривично дело сторено на работа или во врска со ра-
ботата. 
Приговорот против писмениот налог за отстранува-

ње од работното место или од Министерството се под-
несува во рок од 15 дена од денот на приемот до  Ко-
мисијата од член 51 на овој колективен договор. 
Приговорот не го задржува извршувањето на реше-

нието. 

Член  139 
За време од отстранувањето од работното место 

или од Министерството во случаите од претходниот 
член, на работникот му се утврдува и исплатува плата 
во висина од 60% од износот на платата што работни-
кот ја остварил пред отстранувањето од работното ме-
сто. 

Член 140 
Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена 

ни подолг од три месеци во зависност од должината на 
работниот стаж и причините за отказот. 
За време на траењето на отказниот рок работникот 

има права и обврски од работен однос. 
           

Член 141 
Кога на работникот му престанува работниот однос 

со отказ по основите од член 136 на овој колективен 
договор има право на отказен рок во зависност од дол-
жината на стажот и причините за отказот. 
Во зависност од должината на работниот стаж 

отказниот рок изнесува: 
- до 5 години работен стаж................1 месец 
- до 15 години работен стаж............2 месеци 
- над 15 години работен стаж.....�.3 месеци. 
Во зависност од причините за отказот отказниот 

рок изнесува: 
- за  точките 1, 3, 19, 20 и 24................�. .  1 месец 
- за точките 7, 8, 9, 18, 21 и 22.....����2 месеци 
- за точките 2, 4, 5, 6, 10 и 23 ............��..3 месеци. 
Во случај кога постои неусогласеност помеѓу пра-

вото на отказен рок според должината на стажот и при-
чината за престанок на работниот однос, се применува 
отказниот рок за причината за престанок на работен 
однос. 

 
3. Престанок на работен однос поради економски, 
технолошки структурални и слични промени 
 

Член 142 
Во Министерството на работник може да му пре-

стане работниот однос со отказ поради економски, тех-
нолошки, структурални и слични промени кои би пре-
дизвикале потреба од намалување на бројот на работ-
ниците. 
Економски промени во Министерството се оние 

кои се поврзани со финансиската состојба. 
Структурални промени се промени кои се однесу-

ваат на организационата поставеност и извршувањето 
на функциите на Министерството и намалувањето на 
обемот на работата. 

Член 143 
Министерството пред да воведе промени во смисла 

на член 141 од овој колективен договор должно е пред-
ходно да го информира ССВО за видот на промените и 
последиците од престанокот на работниот однос на ра-
ботниците, бројот и структурата на работниците на кои 
ќе им престане работниот однос, мерките што ќе ги 
преземе за спречување и ублажување на последиците 
од таквите промени и обезбедување на соодветни пра-
ва на работниците. 

Член 144 
Во случај на промени од членот 142 од овој коле-

ктивен договор, Министерството го ограничува бројот 
на нови вработувања, обезбедува природен одлив на 
работната сила, врши внатрешно распоредување на ра-
ботниците, ограничување на прекувремената работа, 
скратување на работното време, преквалификација или 
доквалификација и слично. 
Министерот или од него овластено лице писмено 

ги известува работниците на кои им престанува ра-
ботниот однос, најдоцна 1 месец пред престанокот на 
работниот однос во случај на поединечен престанок 
на работниот однос или во рок од три месеци пред 
престанокот на работниот однос, доколку по овој ос-
нов им престанува работниот однос на 5% или над 
150 вработени од вкупниот број на вработени во Ми-
нистерството. 
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Министерството е должно во рок од 8 дена од денот 

на донесувањето на одлуката за престанок на работни-
от однос да ја извести службата надлежна за посреду-
вање при вработувањето за работниците на кои ќе им 
престане работниот однос заради посредување при вра-
ботувањето. 

Член 145 
На работникот не може да му престане работниот 

однос поради економски, технолошки, структурални и 
слични промени доколку не му се обезбеди едно од 
правата по основ на работа, и тоа: 

- вработување кај друг работодавец без огласување 
на работното место, со преземање и склучување дого-
вор за работа на работно место кое одговара на негова-
та стручна подготовка, односно квалификација или 

- стручно оспособување, преквалификација или до-
квалификација за работа кај друг работодавец или 

- еднократен надомест, во вид на испратнина, во ви-
сина од едномесечна плата на работникот за секои две 
години работен стаж наполнет во Министерството, а 
најмногу 12 месечни плати, остварена во претходниот 
месец од денот на престанокот на работниот однос на 
работникот, што се исплатува со денот на престанокот 
на работниот однос. 

Член 146 
Бројот на структурата на работниците на кои им 

престанува работниот однос поради економски, техно-
лошки, структурални и слични промени се утврдува 
врз основа на следните критериуми: 

- стручна подготовка и квалификација; 
- работно искуство; 
- успешноста на работењето; 
- видот и значењето на работното место; 
- работниот стаж; 
- возраст; 
- здравствена состојба и  
- економско-социјална состојба. 
 

Член 147 
Кога за определен број работници престанала по-

требата за работа, а на работното место работат два 
или повеќе работници, за вишок се прогласуваат работ-
ниците кои исполниле еден од условите за одење во 
пензија. 

Член 148 
Наведените критериуми од членот 146 на овој коле-

ктивен договор се вреднуваат со искажување во бодо-
ви, врз основа на кои се утврдува приоритетна листа за 
задржување на работа на работниците кои работеле на 
наведеното работно место, во зависност од остварени-
от поголем број на бодови. 

1. стручна подготовка и квалификација 
Овој критериум се вреднува според степенот на 

стручната подготовка, и тоа: 
- до IV степен�����������10 бода 
- со IV степен�����������15 бода 
- со IV степен со курс за КЗ����....20 бода 
- со VI степен�����������25 бода 
- со VII степен����������..30 бода 
 
2. работно искуство 
Овој критериум се вреднува според бројот на години-

те поминати во Министерството во ефективно траење: 
- до 5 години��������������.1 бод 
- од 6 до 10 години�����������..2 бода 
- од 11 до 20 години����������....3 бода 
- од 21 до 30 години�����������4 бода 
- преку 31 година������������5 бода 
 
3. успешноста на работењето 
Овој критериум се вреднува според следните мерила: 
- потпросечна успешност во работењето�.....5 бодa 
- просечна успешност во работењето���.10 бода 
- надпросечна успешност во работењето�...20 бода 
Успешноста се утврдува за период од најмалку 12 

претходни месеци со писмено мислење на раководите-
лот на организационата единица, имајќи ги во предвид 
остварените резултати во работењето, како и изречени-
те парични казни во постапката за отказ. 

4. вид и значење на работното место: 
Овој критериум се вреднува според работното ме-

сто односно според сложеноста и одговорноста на 
истото, и тоа: 

- работно место со II степен на сложеност�10 бода 
- работно место со III степен на сложеност...15 бода 
- работно место со IV степен на сложеност...20 бода 
- работно место со V степен на сложеност....25 бода 
- работно место со VI степен на сложеност...30 бода 
- работно место со VII степен на сложеност..35 бода 
- работно место со VIII и VIII 2 степен на сложе-

ност��..................................................................40 бода 
 
5. работен стаж: 
Овој критериум се вреднува според бројот на годи-

ните утврдени како вкупен стаж и тоа: 
- за секоја година работен стаж по еден бод, но 

најмногу до 25 бода 
 
6. возраст: 
За секоја година возраст над 18 години живот ра-

ботникот добива по еден бод. 
 
7. здравствена состојба: 
Здравствената состојба се утврдува врз основа на 

наод и оцена од здравствена комисија на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување сметано од денот 
на утврдување на здравствената состојба, и тоа: 

- утврден степен на намалена работна способност 
како последица на повреда на работа или професионал-
но заболување�����.......................................5 бода 

- останати инвалиди на трудот�....................10 бода 
 
8. економско-социјална положба: 
Овој критериум се вреднува според: 
- работник кој има приход по член на семејство до 

50% од просекот на платата по работник во стопанс-
твото на Републиката�����.........................10 бода 

- работник кој има приход по член на семејство од 
50% до 100% од просекот на платата по работник во 
стопанството на Републиката�����..............5 бода 

- работник кој има приход по член на семејство над 
100% од просекот на платата по работник во стопанс-
твото на Републиката�����...........................0 бода 

- работник кој има дополнителни приходи од до-
полнителна работа или од обработлив имот�..-10 бода 
Како семејство во смисла на овој критериум се по-

дразбира брачниот другар и децата кои не се во брачна 
заедница, а живеат заедно со работникот. 

 
Член 149 

Доколку по претходните критериуми работниците 
се со ист број остварени вкупни бодови, предност да го 
задржат работното место имаат: 

- работничка за време на бременост и со дете до две 
години; 

- самохран родител односно усвоител на дете до се-
дум години; 

- родител на хендикепирано дете; 
- инвалид на трудот и работници со професионално 

заболување; 
- еден од брачните другари вработени во Мини-

стерството; 
- претставник на синдикатот и 
- работник кој е до пет години пред одење во пензи-

ја. 
Член 150 

За водење постапка за донесување на решение за 
престанок на работен однос со отказ поради економ-
ски, технолошки, структурални и слични промени, ми-
нистерот со решение формира комисија. 
Комисијата е составена од претседател, двајца чле-

нови и нивни заменици, од кои еден член и еден заме-
ник предлага ССВО. 
Комисијата врз основа на критериумите утврдени 

со овој колективен договор изработува писмен предлог 
до министерот за донесување конкретно решение. 
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Ако министерот не се согласува со предлогот на ко-

мисијата од став 3 на овој член поради нецелосно или 
необјективно применување на критериумите, може 
предметот да го врати на повторно разгледување пред 
комисијата или да донесе поинакво решение. 
Против решението на министерот одлучува коми-

сијата од член 51 на овој колективен договор. 
 
ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 
 

Член 151 
Заради остварување на правата од работен однос 

работникот има право да поднесе барање односно при-
говор до министерот доколку за тоа решавал овластен 
работник од министерот, а до комисијата од член 51 на 
овој колективен договор доколку за истото решавал 
министерот.  

 
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА 

 
Член 152 

За решавање на споровите меѓу потписниците на овој 
колективен договор што не можат да се решат со меѓусеб-
но договарање, се формира комисија за усогласување. 
Секој од учесниците именува по два члена во коми-

сијата, а претседателот на комисијата како петти член 
се избира со спогодба на Министерството и ССВО. 

 
Член 153 

Постапката за усогласување започнува на барање 
на еден од потписниците на овој колективен договор и 
треба да заврши во рок од 60 дена од денот на доставу-
вањето на барањето.  
Секое усогласување што учесниците ќе го постиг-

нат мора да биде во писмена форма и потпишано од 
потписниците на овој колективен договор. 
Со усогласените ставови учесниците пристапуваат 

кон изменување и дополнување на овој колективен до-
говор. 

Член 154 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, спо-

рот се решава пред арбитражен совет, кој спорот треба 
да го реши  во рок од 60 дена. 
Бројот на членовите на арбитражниот совет е непарен. 

Министерството и ССВО именуваат по два арбитри, а 
претседателот го именуваат арбитрите спогодбено.   
Арбитражниот совет одлучува со мнозинство гла-

сови од вкупниот број членови. 
Одлуките на арбитражниот совет се обврзувачки за 

потписниците на овој колективен договор и имаат сила 
на извршен наслов. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 155 

Овој колективен договор се склучува за време од 1 
година. 
Доколку по истекот на рокот од став 1 на овој член 

не се потпише нов колективен договор, продолжува 
примената на овој колективен договор. 

 
Член 156 

Секој потписник на Договорот може да предложи 
изменување и дополнување на овој договор. 
Предлогот за изменување и дополнување се доста-

вува во писмена форма до другиот потписник, кој е 
должен да се изјасни во рок од 30 дена. 
Во случај ако другиот учесник не го прифати или 

не се изјасни по предлогот во рокот од став 3 на овој 
член, потписникот предлагач може да започне постап-
ка  пред Арбитражниот совет. 

 
Член 157 

Секој од потписниците на овој колективен договор 
може да го откаже важењето на колективниот договор, 
при што откажувањето се соопштува на другиот учес-
ник најмалку три месеци пред денот на откажувањето. 

Член 158 
За следење на примената на овој колективен дого-

вор потписниците формираат комисија. 
Комисијата од став 1 на овој член дава толкување 

на одредбите на овој колективен договор. 
Секој од потписниците во овој колективен договор 

именува по три члена во Комисијата од став 1 на овој 
член. 

Член 159 
Посебните акти според овој колективен договор 

Министерството ќе ги донесе во рок од три месеци од 
влегувањето во сила на овој колективен договор. 
Постапките од областа на работните односи кои се 

започнати пред денот на влегување во сила на овој Ко-
лективен договор ќе се завршат според до тогаш ва-
жечките прописи. 

Член 160 
Одредбите од овој колективен договор ќе се приме-

нуваат доколку не се во спротивност со одредбите кои 
ги регулираат правата на работниците од работниот од-
нос утврдени во Законот за државни службеници и 
друг закон. 

Член 161 
Овој колективен договор се регистрира во Мини-

стерството за труд и социјална политика.   
Член 162 

Со влегување во сила на овој Колективен договор  
нема да се применуваат општите акти од работен однос 
донесени во Министерството за одбрана, чии одредби 
се спротивни на одредбите на овој колективен договор, 
освен  одредбите од Правилникот за платите и надоме-
стоците на платите во Министерството за одбрана во 
делот со кои се утврдуваат платите на работниците, се 
до отпочнување на примената на системот на плати 
утврден со овој колективен договор, односно донесува-
ње на закон со кој ќе се утврдат платите на работници-
те. 

Член 163 
Овој колективен договор е склучен на ден 

15.04.2002 година и влегува  во сила со денот на склу-
чувањето и ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лик  Македонија". а 
           Претседател на           Министер за одбрана, 
     Самостојниот синдикат      проф. д-р Владо Поповски, с.р. 
на вработените во одбраната, 
        Душка Целеска, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телот Константин Димитров  од Скопје, против тужен-
иот Томе Стојановски од Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� 
бр. 32/35, сега со непозната адреса на живеење. Се по-
викува тужениот Томе Стојановски од Скопје да се ја-
ви во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
�Службен весник на РМ� и на огласната табла во су-
дот. Тужениот Томе Стојановски да се јави лично или 
да постави полномошник кој ќе го застапува спорот. 
Во спротивно, по истекот на овој рок доколку не се ја-
ви тужениот или не постави свој полномошник, судот 
согласно одредбите на ЗПП ќе му постави привремен 
застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го 
застапува се додека тужениот или негов полномошник 
не се јави во судот.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П. бр. 

1438/2001.             (26237) 
___________  

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поведена 
постапка од предлагачот Драган Крстевски од Скопје, 
ул. �Раде Ј. Корчагин� бр. 17, против противничката 
Клаиќ Ѓ. Наталија со непозната адреса на живеење, на  
КП. бр. 306/1, м.в. �Чатал� КО Оризари. На истата по-
ради тоа во оваа постапка и е поставен привремен ста-
рател и тоа адвокатот Љубица Спасовска од Скопје. 
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Се повикува противникот Клаиќ Ѓ. Наталија да се 

јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
судот. Доколку истата не се јави, привремениот стара-
тел адвокатот Љубица Спасовска ќе ги застапува нејзи-
ните интереси во оваа  постапка. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Впп. бр. 72/02.

                              (26238) 
___________ 

 
Од страна на тужителот Личина Фадил од с. Љу-

бин, Скопје, против тужениот Шукурица Бавто со не-
позната адреса на живеење, поднесена е тужба за сопс-
твеност. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 
Со решение од 28.08.2002 година, за привремен 

старател на тужениот поставен е адвокатот Фани Ми-
хајловска од Скопје, кој ќе ги штити интересите на 
тужениот се до неговото јавување пред овој суд. До-
колку истиот не се јави до правосилно окончување на 
спорот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 

1921/02.                              (25778) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е 

тужба од страна на тужителот Шабан Алија од Скопје, 
с. Арачиново, против тужената Хабибе Алија момин-
ско Кастрати од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење. 
Се повикува тужената Хабибе Алија, моминско Ка-

страти, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје и ја до-
стави сегашната адреса на живеење. Во спротивно, на 
истата ќе и биде назначен привремен старател кој ќе ги 
застапува нијзините интереси пред овој суд се до пра-
восилното завршување на постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 

1234/02.                              (25800) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води постапка за 

исполнување на спогодба по тужба на тужителката Ка-
линка Манасиевска од с. Владимирово, против тужени-
от Благој Манасиевски од с. Градец, сега на привреме-
на работа во Италија, со непозната адреса на живеење. 

 Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот 
рок да ја достави својата точна адреса на живеење  или 
да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите 
интереси во постапката. Во спротивно, по истекот на 
овој рок неговите интереси во постапката ќе ги заста-
пува привремениот застапник Коле Илиев, стручен со-
работник во овој суд, се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават пред судот, односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека назна-
чил старател.  
Од Основниот суд во Виница, П.бр. 341/02. 

(26106) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Касами 

Расим од с. Тануше-гостиварско, поднесен преку 
полномошникот Бурески Игор адвокат од Гостивар се 
води постапка за докажување на смрт на лицето Фадил 
Касами од татко Касами Касам и мајка Булка Касами, 
роден на 15.11.1923 година во с. Тануше-гостиварско. 
Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето 

Фадил Касами во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ� и на ог-
ласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд 
во Гостивар. 
Судот истовремено ги повикува сите лица што зна-

ат нешто за неговиот живот, тоа  да го соопштат до Ос-
новниот суд во Гостивар. 
По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото 

лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено. 
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 101/2002. 
                                                                            (25317) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 

поради сопственост по тужба на тужителот Арласни 
Феми од с. Порој, Тетово, против тужените Арласни 
Абдулмеџит од с. Порој, Хаџимустафа и Шаќири Зујди 
двајцата од Тетово, сега со непозната адреса.  
Бидејќи тужените Хаџи Мустафа и Шаќири Зујди 

двајцата од Тетово сега со непозната адреса за истите 
да биде објавен оглас во �Службен весник на РМ�. Се 
повикуваат  во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот да се јават во судот или да одредат свој полномош-
ник, по истекот на овој рок ќе им биде поставен 
привремен старател кој ќе ги застапува нивните инте-
реси се до окончувањто на постапката. 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 796/2002. 

(26105) 
_______________________________________________ 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1359, се запишува здружението на гра-
ѓани Македонски Центар за води, со скратено име 
МЦВ, со седиште во Скопје на ул. �Бихачка� бр. 6. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Сашо Терзиоски од Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: заштита на водите, па со таа цел организира-
ње семинари, курсеви, студиски патувања и ангажира-
ње во стручни тела во сродните области. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 19.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

160/2002.                                                     (26076) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1366, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за развој на младински програми, со скра-
тено име ЦРПМ, со седиште во Скопје на ул. �Разло-
вечко востание� бр. 14/2-3. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател Владо Цветановски од с. Леско-
ец, Охрид. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: промоција и заштита на сите основни мла-
дински права и слободи и активно вклучување на мла-
дите во секојдневниот процес на целокупното општес-
твено живеење. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 26.07.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

150/2002.                                                     (26077) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1372, се запишува здружението на гра-
ѓани Пливачки клуб Акватик, со скратено име ПК 
Акватик Скопје, со седиште во Скопје на ул. �Миле 
Поп Јорданов� бр. 11. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: развој, заштита и унапредување на пливач-
киот спорт, организира курсеви и обука на почетници 
во пливање, здравствена заштита на своите членови, 
како и организирање на пливачки натпревари. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 11.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 

185/2002.                                                     (26079) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1356, се запишува здружението на гра-
ѓани ДЕКУС, со седиште во Скопје на ул. �Мито Хаџи-
василев Јасмин� бб, во просториите на Еуро Компјутер 
Системс АД. 
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Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-ѓа Мери Кучера Илиевска од 
Скопје. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: зголемување на ефектот од користење на 
компјутери, компјутерска периферија и софтвер произ-
веден или испорачан од страна на компакт преку пот-
тикнување на размена на информации. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

106/2002.                                                     (26080) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1378, се запишува здружението на гра-
ѓани �Еко-свест�, со седиште во Скопје на ул. �Козара� 
бр. 68/3-9. 
Работата и активностите на здружението ќе се однесу-

ваат на: активности од областа на заштитата на животната 
средина, културното наследство и одржливиот развој. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 18.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г. бр. 

192/2002.                                                     (26084) 
___________ 

 
Барањето на предлагачот Феријален сојуз на Маке-

донија, Феријален центар Скопје, за негово усогласува-
ње со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и 
фондации, се уважува како основано. 
Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Феријален сојуз на Македонија, Фе-
ријален центар Скопје од Скопје, со својство на правно 
лице од 15.10.1986 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
1225, се запишува здружението на граѓани Феријален 
сојуз на Македонија, Феријален центар Скопје, со скра-
тено име ФСМ, ФЦ-Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Пролет� бр. 25. 
Лице кое е овластено да го застапува здружението е 

неговиот претседател г-дин Горан Булдиоски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

573/1999.                                                     (26086) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег. бр. 1370, се запишува здружението на гра-
ѓани Друштво за зачувување и продолжување на тради-
цијата на старите скопјани, со седиште во Скопје на ул. 
�Мито Хаџивасилев Јасмин� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: осознавање и изучување на традиционалните 
обичаи на градот Скопје. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 30.08.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 

179/2002.                                                     (26088) 
___________ 

 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег. бр. 1373, се запишува здружението на граѓани 
Младински спортски клуб �БЕЛА СПОРТ� Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. �Орце Николов� бр. 155. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: организирање на фудбалска школа, воспиту-
вање на младите во духот на здравиот живот, организи-
рање на почетни турнири во мал фудбал, како и сора-
ботка со домашни и странски сродни друштва. 
Здружението на граѓани стекнува својство на прав-

но лице и може да започне со работа од 11.09.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г. бр. 

182/2002.                                                     (26091) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1374, се запишува здружението на гра-
ѓани �Центар за медиумски активности� Скопје, со 
скратено име �ЦМА� Скопје, со седиште во Скопје на 
ул. �Руди Чајевац� бр. 10/8. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на: придонес во одбраната на слободата на изра-
зувањето, како и заради вршење на дејности и активно-
сти за подобрување (унапредување) на соработката ме-
ѓу НВО и медиумите и подобрување на меѓуетничките 
односи преку медиумски активности. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 12.09.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г. бр. 

176/2002.                                                     (26093) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 58/2002 од 20.09.2002 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Тетово под Рег. бр. 58/2002, се запишува 
Здружение на студенти �СТУДЕНТ� од Тетово. 
Работата и активностите на здружението се: стату-

сот на постојните студенти од град Тетово кои студи-
раат на скопскиот, битолскиот и тетовскиот универзи-
тет, афирмација како академски граѓани во сите сфери 
од општеството, посредување и помош при сместување 
во студентски домови, помагање на студенти кои по-
текнуваат од социјално загрозени семејства и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �М. 

Тито� бр. 164/10, а истото ќе делува на подрачјето на 
Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 58/2002.

                                                                    (26094) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 56/2002 од 20.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Тетово под Рег. бр. 56/2002, се запишува Асоцијација 
за спорт и рекреација �ПАИОНИ� с. Шипковица. 
Работата и активностите на здружението се: да ги 

поттикнува младите, посебно талентираните лица за 
рекреација и спорт, да организира натпревари во разни 
спортски натпревари, да организира спортски летни и 
зимски кампови, да организира други спортски рекреа-
тивни манифестации за кои ќе има услови и сл. 
Седиштето на здружението е во с. Шипковица и исто-

то ќе делува на подрачјето на Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 56/2002.

                                                                    (26096) 
___________ 

 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. Згф. бр. 57/2002 од 13.09.2002 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Тетово под Рег. бр. 57/2002, се запишува Здружение на 
граѓани �МЛАДИНСКА АЛИЈАНСА� од Тетово. 
Работата и активностите на здружението се: развој 

на демократијата и цивилното општество, јакнење и 
доверба помеѓу различни етнички групи, вклучување 
на младите во културно, забавни, еколошки, спортски 
и образовни активности, помош и поддршка на учени-
ци и студенти во земјата и странство и сл. 
Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �Гоце 

Делчев� бр. 235, а истото ќе делува на подрачјето на 
Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 57/2002.

                                                                    (26098) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, донесе решение 

II. Рег. зг. бр. 59/2002 од 05.09.2002 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
Здружението на одгледувачи на расна живина �Сребре-
на кокошка�, со седиште во Скопје на ул. �Никола Пе-
тров� бр. 8. 
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Цели и задачи на здружението се: следење на најно-

вите технолошки достигнувања во областа на одгледу-
вањето на расна живина и примена на истите во пракса 
кај членовите на здружението, организирање на преда-
вање семинари и курсеви, учествување на натпревари, 
саеми и други собири, одењето во странство заради не-
посредно согледување на достигнувањето во одгледу-
вањето на расна живина, унапредување на одгледува-
њето на расна живина во контролирани простории, 
производство на храна и додатоци преку непосредно 
запознавање на одгледувачите на расна живина со нај-
современите хигиенско-технички мерки и најсовреме-
ната техничка технологија, поттикнување и синхрони-
зирано одгледување, за посебен развиток на живинар-
ски фарми, обезбедување на непосредна долгорочна 
соработка со сродни здруженија, научни организации и 
институции во земјава и во странство, создавање на 
квалификувани стручни кадри за современо одгледува-
ње и унапредување на живинарството и постигнување 
на стандардизирање на производ според вкусот и на 
пазарот со свој заштитен знак, изнаоѓање на решение 
за пласман на расната живина, покренување на иници-
јативи и давање на предлози по одделни нормативи и 
друга регулатива од областа на одгледување на расна 
живина на индивидуалните живинарски фарми, разви-
вање на чувство на взаемно помагање на индивидуал-
ните одгледувачи на расна живина. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женијата на граѓани и фондации Здружението на одгле-
дувачи на расна живина �Сребрена кокошка� се стек-
нува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. зг. бр. 

59/2002.                                                                    (25888) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III. Рег. 

зг. бр. 33/1998, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: се утврдува дека Сојузот 
на пеливаните на Македонија Скопје го менува името во 
�Федерација за пеливанско борење на Македонија�. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. зг. бр. 

33/1998.                                                                    (25992) 
_______________________________________________ 

 
С Т Е Ч А Ј Н И    П О С Т А П К И 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје , објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 136/02 од 26.09.2002 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдува-
ње на причините за отворање на стечајната постапка 
над должникот МЗТ �ФАМ� АД Скопје, со седиште на 
ул. �Перо Наков� бб, Скопје, со жиро сметка бр. 40110-
601-29301 во Агенцијата за работа со блокирани сме-
тки на учесниците во платниот промет. 
За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска-

Ѓорѓиевска судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на ден 
16.10.2002 година во 10,00 часот во судница XXIII, 
спрат III, нов дел. 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Душко Тодевски од Скопје, ул. �Владимир Кома-
ров� бр. 40/8,  Скопје. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот, се до доне-
сување на Одлуката за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се на-
мират трошоците на постапката. 
Се задолжува должникот да му овозможи на при-

времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави во �Службен весник на РМ� 

и на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (16190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд  II. Ст. бр. 364/2002 од 18.09.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Мешовито друштво за производство, промет и услуги 
�ТЕПСЕ САС� Јован и Василиос ДОО експорт-импорт 
Скопје, со седиште на бул. �Партизански одреди� бр. 
95 и жиро сметка бр.  200000024583963 при Стопанска 
банка а.д. Скопје. 
Отворената стечајна постапка над должникот  Ме-

шовито друштво за производство, промет и услуги 
�ТЕПСЕ САС� Јован и Василиос ДОО експорт-импорт 
Скопје не се спроведува и се заклучува. 

 По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од  регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (26187) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 416/01 од 24.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за транс-
портни услуги и промет �ПЕГАЗ� Зоран ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, со седиште на бул. �АВНОЈ� 
бр.8/1-17, со жиро сметка 40100-601-303398 и реги-
старска влошка 1-54649-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за транспортни услуги и промет �ПЕГАЗ� Зоран 
ДООЕЛ од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26193) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 77/02 од 26.09.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �РОБИ-КОМЕРЦ� из-
воз-увоз ц.о. Скопје, со седиште на ул. �Петар Манџу-
ков� бр. 31-а, со жиро сметка 40100-601-124351 и реги-
старска влошка 1-18800-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги �РОБИ-КО-
МЕРЦ� извоз-увоз Ц.О. од Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26194) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 245/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и трговија �САЛМАК� п.о. увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Филип Филиповски� бр. 11, 
со жиро сметка 40110-601-318116 и регистарска вло-
шка 1-54518-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија �САЛМАК� п.о. 
увоз-извоз од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26201) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 205/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија на големо и мало, производство и градежништво 
�4 ПД-КОВАЧ� Панче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со 
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седиште на ул. �Зеничка� бр. 31 б, со жиро сметка 
40110-601-82502 и регистарска влошка 02017482?-8-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за трговија на големо и мало, производство и гра-
дежништво �4 ПД-КОВАЧ� Панче ДООЕЛ од Скопје, 
се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26203) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 189/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за услуги 
и трговија  �ТТ КОМПАНИ� Томислав ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, со седиште на бул. � Јане Сандански� бр. 
86/3-5, со жиро сметка 300000000160377 Комерцијална 
банка АД  и регистарска влошка 02030965?-8-01-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
тво за услуги и трговија  �ТТ КОМПАНИ� Томислав 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26205) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 185/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштвото за ус-
луги и трговија �ГОМАК� Горан ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на бул. �Јане Сандански� бр.108/31, 
со жиро сметка 300000000147379 Комерцијална банка 
АД и регистарска влошка 02031484?-8-01-000 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не 
се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друш-
твото за услуги и трговија �ГОМАК� Горан ДООЕЛ 
увоз-извоз од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26208) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 244/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Колонијален 
дуќан �ВИКИ� Крстевски Зоран Љупчо ТП Скопје, со 
седиште во с. Сопиште, со жиро сметка 
300000000747033 и регистарска влошка 020014430?-6-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Коло-
нијален дуќан �ВИКИ� Крстевски Зоран Љупчо ТП 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26209) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 248/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Фризерски са-
лон ТП �КАТЕ� Катерина Цветан Цветановска од 

Скопје, со седиште на ул. �Димо Хаџи Димов� бр. 71, 
со жиро сметка 40100-601-407380 и регистарска вло-
шка 02002620?-6-09000 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Фри-
зерски салон ТП �КАТЕ� Катерина Цветан Цветанов-
ска од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26210) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 214/02 од 27.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Авто превоз-
ник �ДРУМ� Драган Томислав Вучиќевиќ од Скопје, 
со седиште на бул. �Јане Сандански� бр.7-1/29, со жиро 
сметка 40100-620-21/840-80701-2129/11 и регистарска 
влошка 02007255?-6-06-000 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Авто 
превозник �ДРУМ� Драган Томислав Вучиќевиќ од 
Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26213) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 247/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, трговија, превоз и услуги �ТРАНС-
СЕРВИС� Латиф ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
�1119� бр.51, со жиро сметка 300000000411316 Комер-
цијална банка и регистарска влошка 02027057?-8-01-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија, превоз и услуги 
�ТРАНС-СЕРВИС� Латиф ДООЕЛ од Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26199) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 249/02 од 26.09.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
изведување на завршни занатски работи во градежниш-
твото и трговија �ЗАМ-МЕРМЕР� ДОО со П.О. Скопје 
со седиште на ул. �Ресенска� бр.8/2-1, со жиро сметка 
40100-601-353661 и регистарска влошка 1-63807-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за изведување на завршни занатски работи во 
градежништвото и трговија �ЗАМ-МЕРМЕР� ДОО со 
П.О.  од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26196) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 254/02 од 25.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Трговско пре-
возно претпријатие �Б.Р. КОМПАНИ� ДОО експорт-
импорт Скопје, со седиште во с. Сингелиќ,  ул. �20� бр. 
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1, со жиро сметка 40110-601-75959 и регистарска вло-
шка 1-10772-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско превозно претпријатие �Б.Р. КОМПАНИ� ДОО 
експорт-импорт Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26261) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 286/02 од 25.09.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги �СКАРАБЕЈ� ДОО 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Ѓорѓи Сугаре� 
бр. 2/10, со жиро сметка 40100-601-297888 и регистар-
ска влошка 1-53786-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги �СКАРА-
БЕЈ� ДОО увоз-извоз Скопје,  се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26262) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 200/02 од 02.10.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија �РИБС� Весна ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул. �Бутелска� бб, со жиро сметка 40100-601-106269 и 
регистарска влошка 02005868?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се 
спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија �РИБС� Весна ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26270) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 421/01 од 17.05.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Фризерски са-
лон �ОЛЕ� Олга Томислав Ѓорѓиевска ТП Скопје, со 
седиште на ул. �Бојмија� бр. 1/6М, со жиро сметка 
40100-601-421292 и регистарска влошка 020010752?-6-
09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје, истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Фри-
зерски салон �ОЛЕ� Олга Томислав Ѓорѓиевска ТП 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26295) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 194/02 од 02.10.2002 година се 
отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет на големо и мало и надворешно трговско ра-
ботење �ЈОСИМПЕКС� ЦО Скопје, со седиште на бул. 
�12 Македонска бригада� бр.40-Б, со жиро сметка 
40100-601-39084 и регистарска влошка 1-4874-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, 
истата не се спроведува. 

 Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало и надворешно тр-
говско работење �ЈОСИМПЕКС� ЦО Скопје, се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од  регистарот кој го води Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (26296) 

Л И К В И Д А Ц И И 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4057/2002 од 15.07.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02012658?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за трговија и услуги МИГ-94 Ивица  
ДООЕЛ увоз-извоз Кратово, ул. �Никола Тесла� бр. 8. 
За ликвидатор се запишува Антонио Георгиев и се 

запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4057/2002.                                                                (26161) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4287/2002 од 02.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02002824?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското 
друштво за меѓународен транспорт и шпедиција 
СКАНСКОП Божидар и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. �Васил Ѓоргов� бр. 29-1/Б 2. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Страшо 

Глигоров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4287/2002.                                                                (26162) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4514/2002 од 10.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02044053?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за тр-
говија и услуги АБДИЉ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Дримкол� бр. 3 а. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Ацо Дам-

чевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4514/2002.                                                                (26163) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4304/2002 од 18.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02040669?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за градежништво, транспорт, про-
изводство, промет и услуги КАЕЛ КОМЕРЦ Јордан 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Мите Богоевски� бр. 
62, општина Кисела Вода. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Јордан 

Наумовски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4304/2002.                                                                (26164) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4222/2002 од 12.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02037475?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за тр-
говија, производство, угостителство и услуги ГРАНД С 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Кемал Сејфула� бр. 17. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Ефтим 

Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4222/2002.                                                                (26165) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4029/2002 од 12.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02007214?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
производство, трговија и услуги СОЛЕ МИО Сашо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Вера Циривири� бр. 35. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Арминовски Митко. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4029/2002.                                                                (26166) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4593/2002 од 12.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02005023?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и ус-
луги ЖАН-ВЕ Менка ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, Же-
лезничка станица бар. бр. 1. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Трговското друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги ЖАН-ВЕ Менка ДООЕЛ увоз-из-
воз Тетово, Железничка станица бар. бр. 1. 
За ликвидатор се запишува Глигур Симоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4593/2002.                                                                (26167) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4658/2002 од 19.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02009753?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на ДООЕЛ на Трговското друштво за производс-
тво, трговија, угостителство, услуги и градежништво 
ГАРАНТ Миле ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �ЈНА� 
бр. 59-а, Тетово. 
За ликвидатор се запишува лицето Симјановска Та-

ња и се запишува престанок со работа на друштвото. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4658/2002.                                                                (26168) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 1239/2002 од 11.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015298?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, услуги, 
производство, трговија на мало и големо БЕЏ Љуба ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 59. 
Друштвото за транспорт, услуги, производство, тр-

говија на мало и големо БЕЏ Љуба ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 59 го именува ликви-
даторот Наташа Кировска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1239/2002.                                                                (26170) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4315/2002 од 12.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02032199?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за трговија, производство и услуги ТИЗ ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Славејко Арсов� бр. 10. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија, производство и услуги ТИЗ 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. �Славејко Арсов� бр. 10. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4315/2002.                                                                (26171) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 4310/2002 од 16.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02033110?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар престанокот со работа на Тргов-
ското друштво за трговија и услуги АНЛИМИТЕД ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. �Благоја Стефковски� бр. 111/2-16, 
Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Трговското друштво за трговија и услуги АНЛИ-
МИТЕД ДООЕЛ Скопје, ул. �Благоја Стефковски� бр. 
111/2-16, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

4310/2002.                                                                (26172) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

�Јани Лукровски� бр. 10/44, тел. 171-599, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 4381/2002, објавува дека 

Друштвото СОФИ 21 ДООЕЛ, со жиро сметка бр. 
300000000478634 отворена при Комерцијална банка, е 
во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26252) 
___________ 

 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 

�Јани Лукровски� бр. 10/44, тел. 171-599, запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 4491/2002, објавува дека Друш-
твото ДД КОМ, со жиро сметка бр. 280-0000000374-11 
отворена при Алфа банка, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26253) 
___________ 

 
Ликвидаторот Наташа Бачоска, адвокат од Тетово, 

ул. �Радован Цониќ� бр. 8, тел. 044/333-204, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 3734/2002 од 26.06.2002 
година во рег. влошка бр. 02042385?-3-01-000, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија, угостителс-
тво и услуги ПЕ-ЗО ДОО увоз-извоз Тетово, ул. �Гоце 
Делчев� бр. 94, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26363) 
___________ 

 
Ликвидаторот Наташа Бачоска, адвокат од Тетово, 

ул. �Радован Цониќ� бр. 8, тел. 044/333-204, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4477/2002 од 17.09.2002 
година во рег. влошка бр. 02042386-8-03-000, објавува 
дека Друштвото за производство, трговија, угостителс-
тво и услуги И.Д.А. ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. �И. 
Р. Лола� бр. 109, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26364) 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. �120� лам. 3, лок. 2, тел. 044/334-445, запишан 
во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4658/2002 од 19.09.2002 
година, објавува дека Трговското друштво за произ-
водство, трговија, угостителство, услуги и градежниш-
тво ГАРАНТ Миле ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. 
�ЈНА� бр. 59-А, со жиро сметка бр. 540 0000000 601-07 
во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26436) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I. Л. бр. 205/2002 од 12.07.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
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кот Претпријатие за сервисирање и услуги, внатрешна 
и надворешна трговија �ЕЛСИС� ЦО-Скопје, ул. �Вол-
гоградска� бр. 10-2/7, со жиро сметка 40120-601-247530. 
За ликвидатор се определува лицето Бојана Гајиќ 

од Скопје, бул. �Илинден� бр. 79/12. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (26493)     

___________ 
 
Ликвидаторот Ристески Илија од Скопје, ул. �Вол-

гоградска� бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд 
со решение П. Трег. бр. 2716/2001, објавува дека 
Друштвото за превоз, шпедиција, промет и услуги �Ел-
ди Спиро� ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. �АВ-
НОЈ� бр. 112/29 и жиро сметка бр. 40100-601-194294 
отворена при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26475) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ивица Ѓорѓиевски од Скопје, запи-

шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје, со решение П. Трег. бр. 4315/2002 од 12.09.2002 
година, објавува дека Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги ТИЗ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
�Славејко Арсов� бр. 10 и жиро сметка бр. 40100-601-
462929, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (26466) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 

Л. бр. 138/2002 од 28.08.2002 година се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги КАДИС ДОО Штип, но истата не 
се спроведува, бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 
Ликвидационата постапка над Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги КАДИС ДОО Штип се зак-
лучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (26612)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 466/2000 од 16.06.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги �МЕГ-
ЛЕНА� ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Московска� 
бр. 12, со жиро сметка 40100-601-359441. 
За ликвидатор се определува лицето Лидија Петру-

шева од Скопје, со стан на ул. �Мите Богоевски� бр. 
63-а.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (26818) 

Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 470/2, 

план 6, скица 17 викано место �Кисела Јабука�, кул-
тура нива, класа 4, со површина од 520  м2, запишана 
во Поседовен лист бр. 3133 за КО Волково сопстве-
ност на Ивановски Мите за вкупна цена од 156.000,00 
денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на РМ �, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (25718) 

___________ 
 
Се продава 200/337 идеален дел од недвижен имот-

нива класа 7 со површина од 1.685 м2 на КП 391/3 во 
Скопје, КО Маркова Сушица во место викано �Врш-
ник� сопственост на Магларовски Стојче со живеали-
ште во с. Добри Дол, Скопје по цена од 128.000 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство на купување на 
земјиштето. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Петар Митков на бул. �Јане Сандански� бр. 
7, л. 19-Скопје.                                                        (25757) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 

дел: КП 416/4, план 3, викано место �Шамак�, култура 
нива, класа 4, со површина од 1736 м2, запишана во 
Поседовен лист бр. 900 за КО Бардовци сопственост на 
Цветковска Македонка за вкупна цена од 237.500,00 
денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на РМ �, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (26006) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 

дел: КП 416/1, план 3, викано место �Шамак�, култура 
нива, класа 4, со површина од 1736 м2, запишана во 
Поседовен лист  бр. 899 за КО Бардовци сопственост 
на Девиќ Гордана за вкупна цена од 237.500,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во �Службен весник на РМ �, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански од-
реди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.             (26005) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа:  
 

КП. бр. место вика-
но 

кат. кул-
тура 

кл
. 

површи-
на 

1518 �Меѓу Путе-
ви� 

нива 6 2750 м2 

1536/1 �Балунјак� нива 6 1725 м2 
1536/1 �Балунјак� нива 5 1444 м2 
1537 �Балунјак� нива 5 1809 м2 
1537 �Балунјак� нива 6 1010 м2 
4649 �Вис� нива 4 1200 м2 
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заведено во целост на име на Азизоски Абдула во 

Поседовен лист број 391 за КО Дебреште, како и: 
 
248 �Над Село� нива 5 2241 м2 
877 �Лозја� пасиште 4 536 м2 

1219/1 �Бара� нива 5 2105 м2 
1956 �Голем Даб� нива 5 2431 м2 
3112 �Желкоец� нива 5 2632 м2 
3417 �Загориче� нива 6 1512 м2 
3418 �Загориче� нива 6 2053 м2 
4013 �Пирици� нива 6 1798 м2 
4287 �Коджајца� нива 4 2848 м2 
5217 �Раинец� ливада 7 3406 м2 
5219 �Раинец� ливада 7 5350 м2 
 
заведено во целост на име на Азизоски Иса во По-

седовен лист број 390 за КО Дебреште. 
Купопродажната цена за погоренаведениот имот 

изнесува 240.000,00 денари.  
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите кои граничат со погоренаведената пар-
цела, во рок од  30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Република Македонија �, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенствено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. �Сотка 
Ѓорѓиоски� бб.                                                         (25698) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/3 идеален 

дел од нива на КП бр. 2755, пл. 65, ск. 480, в.м. �Коша-
ри�, кл. 2 со вкупна површина од 8131 м2 за цена од 
30.000 денари заведена во Поседовен лист број 705 КО 
Сирково сопственост на Илија Петров од Скопје, нас. 
Чаир згр. 45. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.                  (25699) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа Илозје на 

КП бр. 2601/2, од 883 м2, Илозје на КП бр. 2602 од 1937 
м2 и Илозје на КП бр. 2603 од 626 м2, в.м. �Вршник�, 
кл. 2 со вкупна површина од 3446 м2 за цена од 60.000 
денари заведена на Поседовен лист број 906 КО Сопот 
сопственост на Борис Витанов од Кавадарци, ул. �16 
Јуни� бр. 1.  
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-

ште право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава. Се повикуваат исти-
те доколку се заинтересирани да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се смета де-
ка не се заинтересирани за купување.                  (25700) 

___________ 
 
Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиште  

нива построена на КП. бр. 2895/46-2 на м.в. �Леска� ни-
ва од 3-та класа со површина од 3177 м2, заведена во Пл. 
бр. 4075 за КО-Гостивар,  сопственост на Бајрами Имер 
Бајрам за цена од 250.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во �Службен весник на Република Македонија�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73 во Гостивар.                                                  (26107) 

Се продава земјоделско земјиште во: КО Ваташа, 
КП. бр. 1689, дел 1,  план 005, скица 008, в.м. �Желков 
Дол�, култура - лозје, класа 3, со вкупна  површина од 
1.501 м2, во сопственост  на Ѓурѓа Ицева и Билјана Боја-
џиева по 1/2 идеален дел од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 1328 издаден од Државен завод за гео-
детски работи, Одделение за премер и катастар-Кава-
дарци,  за цена од 20,00 денари за 1 м2.  
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствени-

ци, сосопственици и соседи чие земјиште  граничи со зем-
јиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (26108) 

___________ 
 
Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скоп-

је, построено на КО Кадино, на КП 95/1, на м.в.  �Амај-
лија�, нива 4 класа во  површина од 628 м2 и на иста КП 
нива 3 класа во површина од 520 м2, за цена од 300,00 
денари за метар квадратен, на која се сопственици Ди-
митровска Гордана, Димитриевска Кристина, Дими-
триевски Киро и Димитриевски Љупчо.   
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се  граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. �Ан-
тон Попов� бр. 77 б.                        (26241)                         

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

Општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 41/2 нива шеста кла-
са во место викано �Градиште� со површина од вкупно 
4963 м2, КО Горно и Долно Оризари дека сопственикот 
на наведената парцела Вучковиќ Горгија со живеали-
ште во с. Мирковци бр. 83, ја продава наведената пар-
цела по цена од 110 денари по еден метар квадратен. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купо-
продажната цена во нотарски депозит. Во спротивно 
продавачот ќе ја продаде на друг купувач.          (26243) 

___________ 
 
Се продава нива, катастарска парцела број 1362/3, 

викано место �Трлиште�, во површина од 799 метри 
квадратни, за КО Морани, сопственост на Данило Ми-
новски од Скопје, со живеалиште на ул. �Ратко Митро-
виќ� бр. 5/29, за купопродажна цена од 3.500 евра. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас, доколку сакаат да го ко-
ристат првенственото право на купување предвидено 
во Законот за земјоделско земјиште, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно го губат правото на првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Љубица Ковчегарска, Железнички транс-
портен центар, локал 716, Скопје.                         (26681) 
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1382570 издаден на име Јовев Бојан, ул. 

�Ката Поцкова� бр. 110-2/15, Струмица.  
Пасош бр. 1243036/99 издаден на име Зенки Бесим од 
с. Долна Бањица, Гостивар.  
Пасош бр. 0930827 издаден од СВР-Скопје на име 
Велиова Софија, ул. "М. Ацев" бр.54, с. Трубарево, 
Скопје.                                                                    (26462) 
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Пасош бр. 1745085 издаден од СВР-Скопје на име 
Велиова Вјолца, ул. "М. Ацев" бр. 54, с. Трубарево, 
Скопје.                                                                    (26463) 
Пасош бр. 1742558 издаден од СВР-Скопје на име 
Велиова Љуљјет, ул. "М. Ацев" бр.54, с. Трубарево, 
Скопје.                                                                    (26464) 
Пасош бр.1761449 издаден од СВР-Скопје на име 
Велиова Минавер, ул. "М. Ацев" бр. 54, с. Трубарево, 
Скопје.                                                             (26465) 
Пасош бр. 1034330/97 издаден од СВР-Тетово на име 
Халили Башким, ул. "105" бр. 32, Тетово.         (26472) 
Пасош п. бр. 230758/94 издаден од СВР-Гостивар на 
име Мустафи Емрлије, с. Чегране,Гостивар.        (26479) 
Пасош бр. 1312447 издаден од СВР-Скопје на име 
Адем Хаџиу, с. Рашче, Скопје.                       (26515) 
Пасош бр. 1709977 издаден од СВР-Скопје на име 
Кристина Кондова, бул. "Авној" бр. 24-2/11, Скопје.                                                                     Работна книшка на име Алиоски Џемаил, с. Плас-

ница, Мак. Брод.                                             (26511)        (26522) 
Пасош бр. 117541 на име Реџеп Муратоски, Струга.

                                                                    (26527) 
Пасош бр. 0613472 на име Речи Милфиде, с. Велеш-
та, Струга.                                                     (26528) 
Пасош бр. 896754 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојчевска Босилка, ул. "Скоевска" бр. 55-а, Скопје.                                                                                                                                         (26539) 

       (26535) 
Пасош бр. 667010/95 издаден од СВР-Куманово на 
име Исмаиловски Сулиман, ул. "11-ти Октомври" бр. 
48, Куманово.                                             (26593) 
Во огласот објавен во Службен весник на Р.М. бр. 

75/01.10.2002 на име Аврамовски Драги, ул. "Кавалска" 
бр. 18, Скопје наместо пасош бр. 031662 треба да стои 
пасош бр. 866431                                             (25898) 
Пасош бр. 1343977 на име Херкан Алили, с. Липково, 
Куманово.                                                            (20639) 
Пасош бр. 0541139 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојанка Милевска, с. Вучидол ул. "8" бр. 3, Скопје.                                                                                                                                         (26594) 

       (26654) 
Пасош бр. 1383701 издаден од СВР-Тетово на име 
Касами Ариф, с. Седларево, Тетово.        (26665) 
Пасош бр. 1311320/99 издаден од СВР-Гостивар на 
име Муслиу Зибиде, с. Форино, Гостивар.          (26680) 
Пасош бр. 1136710/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Адеми Ќазим, ул. "147" бр. 10, Тетово.           (26682) 
Пасош бр. 1664709 издаден од СВР-Скопје на име 
Анѓеловски Бобан, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.55, Скопје.
                                                                    (26710) 
Пасош бр. 1437328 на име Трајчев Дејан, ул. "Овчо-
полска" бр. 9, Св. Николе.                              (26726) 
Пасош бр. 1751355 на име Реџепи Рукмедије, с. Зајас, 
Кичево.                                                             (26730) 
Пасош бр. 1153543 на име Зејноски Нешат, ул. "Г. 
Делчев" бр. 5, Кичево.                                      (26733) 
Пасош бр. 970968 на име Ајдини Веби, Гостивар. 
                                                                    (26734) 
Пасош бр. 1362173 издаден од СВР-Куманово на име 
Ајвази Теута, ул. "Цар Самоил" бр. 27, Куманово.                                                                     Воена книшка на име Илиев Илчо, Кочани.     (26683) 

       (26744) 
Пасош бр. 1276279 на име Исеиноски Аџи, с. Жито-
ше, Крушево.                                                             (3493) 
Чек од тековна сметка бр. 10734834 со бр. 403425 из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име Врта-
носки Глигорче, Скопје.                              (26480) 
Чек од тековна сметка бр. 02768364 со бр. 0019000-

461885 издаден од Комерцијална банка на име Пачоова 
Трендафилка, Скопје.                              (26509) 
Чекови од тековна сметка бр. 0010834-57 од бр. 0-0-

00842055 до бр. 0000842059 издадени од Македонска 
банка на име Илиевска Ирена, Скопје.            (26532) 
Чекови од тековна сметка бр. 11034258 од бр. 704821 
до бр. 704827 и бр. 6008531, 704814, 704818 издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Иванова  
Даница, Скопје.                                (26646) 
Чекови од тековна сметка бр. 13350959 од бр. 56-5-

123 до бр. 565133 и бр. 391099, 391100 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Татјана Чавдар 
Цубалевска, Скопје.                              (26694) 
Работна книшка на име Ефтимова Елена, Скопје. 
                                                                    (26467) 
Работна книшка на име Боцева Даница, Скопје.  (26469) 

Работна книшка на име Петличков Коста, ул. "Б. 
Буџевски" бр. 1/10, Битола.                       (26482) 
Работна книшка на име Нина Филипоска, ул. "В. Сте-
фоски" бр. 50, Охрид.                              (26483) 
Работна книшка на име Стојановски Добромир, 
Скопје.                                                                    (26487) 
Работна книшка на име Стаменков Киро, с. Градец, 
Виница.                                                             (26490) 
Работна книшка на име Миле Атанасовски, Виница.

                                                                    (26491) 
Работна книшка на име Стојановска Златка, Скопје.

                                                                    (26501) 
Работна книшка на име Постолов Македончо, с. Ли-
пец, Виница.                                                     (26506) 
Работна книшка на име Костов Ангел, ул. "Б. Назор" 
бр. 184, Велес.                                             (26510) 

Работна книшка на име Лулзим Аземи, с. Чегране, 
Гостивар.                                                     (26513) 
Работна книшка на име Селмани Азби, Тетово. 
                                                                    (26517) 
Работна книшка на име Тони Цветаноски, Скопје. 

Работна книшка на име Гордана Цветаноска, Скопје.
                                                                    (26541) 
Работна книшка на име Петровски Петар, ул. "7- ми 
Јули" бр. 27, Битола.                                      (26565) 
Работна книшка на име Георѓиевска Валентина, ул. 

"Мукос" бр. 88, Битола.                              (26569) 
Работна книшка на име Трајковска Искра, с. Бач, Би-
тола.                                                                    (26572) 
Работна книшка на име Симоновски Елвис, Скопје.

                                                                    (26581) 
Работна книшка на име Бесим Алиевски, Скопје. 

Работна книшка на име Мирче Јаневски, Скопје. 
                                                                    (26651) 
Работна книшка на име Белкиса Демиќ, Скопје. 
                                                                    (26664) 
Работна книшка на име Јусуфова Ѓулизар, Радовиш.

                                                                    (26688) 
Работна книшка на име Бесник Хаљили, ул. "Ј. Сан-
дански" бр. 49, Куманово.                             (26692) 
Работна книшка на име Горгиев Борче, Пробиштип.

                                                                    (26696) 
Работна книшка на име Атила Ариф,Скопје.   (26697) 
Работна книшка на име Харуни Хамет, с. Гургур-
ница, Тетово.                                                     (26699) 
Работна книшка на име Ѓошевска Соња, Битола. 
                                                                    (26701) 
Воена книшка на име Цветковски Јован, Скопје. 
                                                                    (26552) 
Воена книшка на име Трајковски Дејан, Скопје. 
                                                                    (26669) 

Воена книшка на име Гонев Ванчо, с. Ињево, Ра-
довиш.                                                                    (26687) 
Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата 

"Цветан Димов"-Скопје на име Куртиши Земрија, Ско-
пје.                                                                    (26468) 
Свидетелство на име Мендиме Мамуди, Струга. 
                                                                    (26481) 
Свидетелство на име Кадриов Насер,Велес.     (26507) 
Свидетелство на име Малзим Дехари, с. Радиовце, 
Тетово.                                                                    (26514) 
Свидетелство на име Раиф Зеќири, с. Теново, Тетово.

                                                                    (26516) 
Свидетелство од 8 одделение на име Сазиде Рустеми, 
Тетово.                                                             (26518) 
Свидетелство за завршено средно образование из-
дадено од економско училиште "Борис Кидрич"- 
Скопје на име Мирче Јаневски, Скопје.        (26652) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од АСУЦ 

"Боро Петрушевски"-Скопје на име Вујовски Дејан, 
Скопје.                                                             (26661) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фламур 
Битичи, Скопје.                                             (26668) 
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Свидетелства од 1 и 3 година метално училиште д  на 
име Неделкоски Зоран, Мак. Брод.               (26684) 
Свидетелство на име Тесати Неат, Гостивар.   (26690) 
Свидетелство од 8 одделение на име Алими Нури, 
Тетово.                                                                    (26691) 
Свидетелство и диплома издадени од гимназијата 

"Гоце Делчев" на име Ибраими Рамизе, с.Опае, Кума-
ново.                                                                    (26693) 
Свидетелство од 8 одделение на име Цилева Елена, 
Струмица.                                                     (26700) 
Индекс бр. 7804 издаден од Градежен Факултет-Ско-
пје на име Константин Џима, Битола.             (26591) 
Дозвола на име Васко Коцев,Демир Капија.     (26486) 
Дозвола ЦЕМТ бр.10033 издадена од Министерство 
за транспорт и врски на име АБ 2002 ДООЕЛ, Скопје.
                                                                    (26747) 
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" 
Скопје на име Фехим Бјелак, с.Десово,Прилеп.  (26659) 
Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Салихи Арбен, Скопје.         (26662) 
Диплома на име Мишев Драганчо, ул. "Охридска" бр. 

132, Кочани.                                                     (26695) 
Диплома на име Ефремовски Здравко, ул. "Јаким 
Стојков" бр. 17, Штип.                                      (26698) 
Здравствена книшка на име Лозановски Миле, Би-
тола.                                                                    (26484) 
Здравствена книшка на име Латифов Исмаил, Велес.                                                                          

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присус-
тво на понудувачите. 

   
       (26508) 

Здравствена книшка на име Трајковски Ѓорѓи, 
Битола.                                                                    (26685) 
Здравствена книшка на име Ахмедов Мухарем, Би-
тола.                                                                    (26686) 
Здравствена книшка на име Стоевски Владе, с. Тр-
ново, Битола.                                                     (26689) 
Лична карта на име Лулзим Аземи, с. Чегране, Гос-
тивар.                                                             (26512) 
Даночна картичка бр. 4030995150051 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Металин, Скопје. 

                                                                    (26488) 
Престанува со вршење занаетчиска дејност на име 
Луковска Олга  "СОКОЛ ", Скопје.               (26590) 
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 15 и член 35 од Законот за јавни 

набавки (�Сл. весник на РМ� бр.  21/2002), Комисијата 
за јавни набавки на Народна банка на Република Маке-
донија , објавува 

 
ОГРАНИЧЕН  ПОВИК БР. 17/10-2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА, ИНСТАЛАЦИ-
ЈА И КОНФИГУРИРАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА БЕЗ-
ЖИЧНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  СО 
ЗГРАДИТЕ НА ФИЛИЈАЛИТЕ НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1 . ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик  е Народна 

банка на Република Македонија. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

документација за претходно утврдување на  подобност 
(претквалификација), на понудувачите како можни но-
сители на набавка, инсталација и конфигурација на: 
Безжично поврзување на зградата на Народна банка 

на Република Македонија со зградите на филијалите на 
Народна банка на Република Македонија (по систем клуч 
на рака) во следните градови: Куманово, Велес, Штип, 
Кочани, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, и Тетово. Вр-
ските треба да ги задоволуваат следниве барања: 

- капацитет од минимум 11 Mbps, 
- сигурен и енкриптиран пренос на податоци, 
- имуност на интерференција и конфликти предиз-

викани од сигналот кој патува по различни патишта, 

- врските треба да поддржуваат независно поставу-
вање на CIR и MIR во однос на uplink-downlink, 

- врските треба да ги поддржуваат следниве стан-
дарди: 

- VPN подршка за 802.1Q VLAN-ови, 
- End-to-end Layer-2 Traffic Prioritization IEEE 

802.1p и 
- Layer-3 Traffic prioritization IP ToS според RFC791, 
- уредите што ќе ги остваруваат врските треба да 

поддржуваат SNMP - базиран систем за далечинско 
управување, 

- можност за зголемување на капацитет на постој-
ните врски со купување на додатна опрема и со макси-
мална искористеност на постоечкиот хардвер, комуни-
кациската опрема и софтвер, односно со максимална 
заштита на постоечката инвестиција, 

- реализацијата на мрежата треба да се изведе спо-
ред елаборатот што избраните понудувачи ќе го доби-
јат при подигањето на тендерската документација во 
кој се предвидени  15 (петнаесет ) репетиторски точки.  

1.3.  Повикот е јавен и отворен со право на учество 
на секое заинтересирано домашно и странско правно и 
физичко лице кое е регистрирано за вршење на оваа 
дејност која е предмет на набавката. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ  
2.1. Народна банка на Република Македонија  има 

потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на набавката: набавка, 
инсталирање и конфигурирање на опремата. 

 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА  ПОНУ-

ДУВАЧОТ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА  ЈА ПРИ-
ЛОЖИ  КОН  ПРИЈАВАТА 

 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват документација согласно со член 38 од Законот за  
јавни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице,телефон, факс и сл.). 

3.2. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема  и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на наба-

вката. 
3.3. Економско - финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар во согласност со член 24 став 1 
од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр.21/2002) и Правилникот за со-
држина на документот за бонитет, - бонитетот да е по-
зитивен и да не е постар од шест месеци од денот на 
неговото издавање. 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде  доставен согласно со член 
24 став 3 од Законот за јавните набавки; 

3.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ли-
квидација (извод од судски регистар за поведена по-
стапка за  стечај- Потврда од надлежен Основен суд) да 
не е постара од шест месеци од денот на издавањето; 

3.5. Доказ  дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на 
дејност (извод од судска  евиденција-Уверение од над-
лежен Основен суд-оддел за прекршоци) да не е поста-
ро од шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Потврда од Управата за јавни приходи за пла-
тен доход, придонеси и други јавни давачки, не поста-
ра од шест месеци од денот на издавањето. 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста; 
3.8. Список на главни испораки  односно изведени 

услуги во последните 3 (три) години со количините на  
испорачаната опрема и примачите (референтна листа); 
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3.9. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и сл.); 

3.10. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти), дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на  
Република Македонија  и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија . 

3.11. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето   на производителот за  
опремата која ја нуди. 

3.12. Право да достави пријава има понудувач кој 
склучил договор за деловно техничка соработка со дру-
ги понудувачи, но во тој случај секој од понудувачите 
е должен да ја достави гореспоменатата документација 
која задолжително треба да се приложи кон пријавата. 
Сите барани документи наведени во точката 3 треба 

да бидат доставени во оригинален примерок или како 
копија заверена од нотар. 

 
4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-

МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Рокот за доставување на документацијата изне-

сува 10 дена  од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и  денот на објаву-
вањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Народна банка на Република 
Македонија  по истекот на крајниот рок и кои нема да 
бидат изработени според барањата на овој повик како и 
они кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и  другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака  �не отворај�, како и бројот на овој 
ограничен повик. Ковертите не треба да содржат ника-
кви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат по-
нудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат 
да се достават преку пошта, на адреса ул. �Комплекс 
банки� б.б.  или да се предадат во архивата на Народна 
банка на Република Македонија ( најдоцна до 14 часот 
секој работен ден). 
Доставените документи не се враќаат. 
Дополнителни информации на  тел. + 02 108-285. 
Повикот може да се види и на : WWW.nbrm.gov.mk 
     

 Комисија за јавни набавки 
___________ 

  
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Службен 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. 02-7487/1 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУ-

ВАЊЕ НА ОБЈЕКТ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје. 

2. Предмет на набавката се услуги за вршење на 
обезбедување на објектот на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија кој се наоѓа на ул. �Мар-
шал Тито� бб - Скопје, за период од една година. 

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

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

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

6. Понудата не е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- детален опис на начинот, обемот и времето на вр-

шење на услугите кои ќе се извршуваат, 
- цена на услугата со сите давачки месечно, 
-  начин, услови и рок на плаќање на услугите. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Документација за регистрација; 
2. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од 

Законот за јавни набавки. 
3. Потврда од Управата за јавни приходи дека се  пла-

тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 
4. Техничко технолошки бонитет 
- кадар 
- лиценца за работа 
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. 
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, ул. �Маршал Тито� 
бб - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или 
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
18.10.2002 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            80 бода, 
-  начин на плаќање                  20 бода. 
VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

18.10.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 18.10.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �Маршал 
Тито� бб-Скопје, сала за состаноци.  

VII. 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 член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02) и Одлука бр. 
02-6330/1  од 02.10.2002 година Комисијата за јавни на-
бавки на ЈП  за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ, П.Е. Кочани, објавува 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 7/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1.  Набавувач: ЈП за стопанисување со станбен и 

деловен простор на РМ, ПЕ - Кочани, ул. �Никола Ка-
рев� бб, Кочани. 

1.2. Предмет на набавка: 
- Ископ, расчистување, транспорт и распостилање 

на земја од терминал на граничен премин �Делчево�. 
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О Б Ј А В И 1.3. Спроведување на постапката, прибирање пону-
ди, согласно Законот за јавни набавки. Отворање на по-
нудите ќе се изврши без присуство на понудувачите. 

 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), 
Ми истерството за труд и социјална политика 

1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид на дејност, со седиште 
во Република Македонија. н 

О Б Ј А В У В А 1.5. Опис и технички карактеристики дадени во 
тендерска документација.  

1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-
тември 2002 година во однос на месец август 2002 го-
дина е повисока за 0,4%. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 2. Правото на пораст на платите за месец септември 
2002 година во однос на месец август 2002 година за 
раб тодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,2%. 

2.2. Цена за секоја позиција пооделно и вкупно со 
вклучен ДДВ, царина и други давачки. о 2.3. Рок на изведба на објектот.     Бр. 08-4064                                  Министер, 

2.4. Начин и услови на плаќање. 2 октомври 2002 година           Бедредин Ибраими, с.р. 
2.5. Список на изградени објекти во последните три 

години. 
              Скопје ___________  2.6. Список на стручен кадар кој ќе биде ангажиран 

на објектот предмет на набавката. Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на 
добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го 
утв дува и објавува 

2.7. Список на расположива опрема наменета за из-
ведба на објектот.  р 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Извод од регистрација на дејноста. ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
3.2. Документ за економско-финансиски бонитет 

издаден од Централниот регистар не постар од 6 
(шест) месеци (оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар). 

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  
СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА  

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-септември 2002 година во 
однос на просечните цени на мало во 2001 година изне-
сува 1,3 %. 

3.3. Доказ од надлежен орган дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација, не постар од 6 
(шест) месеци (оригинален или копија заверена од но-
тар).                                            Директор, 

Благица Новковска, с.р. 3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му 
е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност, не постар од 6 (шест) месеци (оригинален или 
копија  заверена од нотар). 
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Колективни договори  
    36. Колективен договор за уредување, односно 

доуредување на правата, обврските и одго-
ворностите од работен однос во Министерс-
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3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не по-
стара од 6 (шест) месеци (оригинален или копија  заве-
рен  од нотар). а 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Цена со вклучен ДДВ, царина и други  
јавни давачки                                               80 бода 
4.2. Рок на изведба                                      10 бода 
4.3. Список на расположива опрема  
н аменети за реализација на набавката      10 бода 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, истата да биде потпишана и заверена од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот 
за јавни набавки. 

5.3. Понудата и придружната документација се до-
ставуваат на адреса: ЈП за стопанисување со станбен и 
деловен простор на РМ - Подрачна единица Кочани, 
ул. �Никола Карев� бб, со назнака Комисија за јавни 
набавки, препорачано по пошта или со предавање во 
архивата на набавувачот. 

5.4. Повикот за прибирање на понуди трае 8 дена. 
5.5. Секој учесник може да учествува само со една 

понуда. 
5.6. Понудите кои се предадени по рокот, како и по-

нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендер документацијата, нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 
  
  
  
  
  
  
 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
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