
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 34 

Петок, 17 јули 1998 
Скопје 

Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12499 

1010. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор му се 

замени со условна осуда за време од 1 година на осуде-
ното лице: 

1. Миле Дане Насков од Виница, во траење од 3 
месеци. 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

замени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица: 

1. Ѓули Асан Омерова од Кочани, во траење од 1 
месец, 

2. Џеват Таир Бектеши од Куманово, во траење од 3 
месеци, 

3. Сашо Благоја Башлаковски од Битола, во траење 
од 4 месеци, 

4. Душко Стојан Ѓорѓиев од с. Саса, во траење од 6 
месеци, 

5. Ѓорѓи Васил Маловски од Битола, во траење од 6 
месеци. 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
замени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. Перо Манчо Мишевски од Струмица, во траење 
од 1 година и 6 месеци. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-571 
10 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Киро Глигоров, с.р. 

ОДЛУКА 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВО-
ДЕН ОРГАН НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ШКОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ" - БИТОЛА 

1. За членови на Посебната комисија за изготвување 
предлог за именување на индивидуален работоводен ор-
ган на Вишата земјоделска школа при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски" - Битола, се именуваат: 

Славчо Котевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Атанас Митревски, началник на подрачната еди-
ница на Министерството за правда во Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 10-2901/1 „ 

13 јули 1998 година Претседател 
Скопје на Комисијата за прашања на 

изборите 
и именувањата, 

Алил Џафероски, с.р. 

1011. 
Врз основа на член 257 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ" број 16/85, 2/ 
86,7/88, 29/89,12/89,12/90 и 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија" број 40/91) и врз основа на Од-
луката за овластување на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" број 32/98), Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, на седницата одржана на 13 јули 1998 
година, донесе 

1012. 
Врз основа на член 74, а во врска со член 2, став 1 од 

Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, 

МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ ОД 
ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР 

1. Со оваа одлука се определува опремата, материја-
лите и услугите кои имаат одбранбен и безбедносен 
карактер на земјата, кои како такви се прогласени за 
државна тајна и на кои нема да се применуваат одред-
бите од Законот за јавни набавки. 

2. Опремата, материјалите и услугите од точка 1 на 
оваа одлука се: 

- оружје, муниција и минско-експлозивни средства, 
како и резервни делови и услуги за нивно одржување; 

- опрема, материјали и услуги за Дирекцијата за 
безбедност и контраразузнавање; 

- возила, пловни објекти и летала кои имаат намен-
ски карактер за одбраната и безбедноста (специјални 
патнички, теренски и товарни возила, моторцикли, хе-
ликоптери, глисери и сл.) и нивна опрема; 

- опрема за системите на врски; 
- опрема за контра диверзиона заштита; 
- опрема, материјали и услуги за крипто заштита; 
- опрема за лична и колективна заштита (радио 

врски, лисици за врзување, палки, заштитни елеци, 
шлемови и гасмаски и сл.); 
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- специјална облека и обувки за посебните единици 
на Армијата и на Министерството за внатрешни ра-
бон*; 

- топографски карти и 
- изградба на објекти од интерес за одбраната и 

безбедноста на земјата и нарушување на јавниот ред и 
мир. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1882/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1013. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и . 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречување на монополското формирање 
на цените на одделни производи и услуги во производ-
ството, прометот и при вршење на услугите, како нај-
високи цени се определуваат цените кои според постој-
ните прописи се формирани и применети на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа: 

- производство и промет на брашно Тип „500" и леб 
произведен од брашно Тип „500" од 600 грама; 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија; 

- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната 
мобилна телефонија само за корисниците на постојната 
стационарна телефонска мрежа (ПСТМ); 

-превоз на патници и стоки во железничкиот соо-
браќај; 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување чистота во градови и населби (изнесу-

вање и депонирање на смет); 
- други комунални услуги: погребни услуги, вклучу-

вајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место; 

- провизиите во платниот промет; 
- дистрибуција на природниот гас; и 
- услуги за задолжително осигурување на моторни 

возила. 
2. Оваа одлука ќе се применува до 31.12.1998"година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.07.1998 
година. 

Бр. 23-1843/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 

1014. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

НА ПТТ УСЛУГИ 

1. Цените на ПТТ услугите и цените на корисниците 
на постојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ) 
за разговорите со корисниците на мобилната телефо-
нија формирани и применети според постојните про-
писи се определуваат како највисоки цени. 

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.12.1998 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.07.1998 
година. 

Бр. 23-1845/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1015. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 

1. Цените на одделни комунални услуги формирани 
и применети на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука се определуваат како највисоки цени и тоа: 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води 

(освен колекторите); 
- одржување на чистотата во градови и населби (из-

несување и депонирање на смет); и 
- други комунални услуги: погребни услуги вклучу-

вајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на 
тоа место; * 

2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 
на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај 
одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведува-
њето на оваа одлука, согласно со определбите на Ма-
кроекономската политика. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за стопанство. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1998 
година. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 01.07.1998 
година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-1844/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1016. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на РМ" бр. 20/97), 
Владата на Република Македонија на Предлог на Сове-
тот за радиодифузија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата -
населбите кои не се покриени со квалитетен радиотеле-
визиски сигнал и тоа: 

- с. Горно Крушје (општина Македонски Брод), с. 
Ижиште (општина Македонски Брод), С. Опеница 
(општина Косел), с. Речица (општина Косел), с. Бре-
жани (општина Белчипгга), с. Будимирци (општина 
Старавина), с. Маково (општина Старавина), с. Зовиќ 
(општина Старавина), с. Груниште (општина Стара-
вина), с. Брник (општина Старавина), с. Ивени (опш-
тина Старавина), с. Кишава (општина Бистрица), с. 
Витолиште (општина Витолиште), с. Палчиште (опш-
тина Виталните), с. Бешиште (општина Старавина), с. 
Манастир (општина Старавина), с. Дуње (општина Ви-
толиште), с. Кален (општина Виталните), с. Круше-
вица (општина Витолиште), с. Чаниште (општина Ви-
то липгге), с. Кокре (општина Витолиште), с. Врпско 
(општина Витолиште), с. Живово (општина Вито-
лиште), с. Горно Ботушје (општина Самоков), с. 
Трново (општина Крива Паланка), с. Црн Врв (опш-
тина Студеничани), с. Долно Орашје (општина Кон-
дово). 

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат 
и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од 
следниве подрачја: 

~ с. Долно Ботушје (општина Самоков), с. Пчиња 
(општина Куманово), с. Октиси (општина Струга), с. 
Равен (општина Вруток), с. Габрово (општина Дел-
чево). 

Стручните служби на МРТ и мерната фула на ЈП 
„Македонска радиодифузија" да извршат идентифика-
ција на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои 
нешат добар прием во горенаведените населени места. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1888/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1017. 
Врз основа на член 11, став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на РМ" бр. 38/ 
96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИЦИТЕ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ44 - П.О. 

- СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на ценовниците на Јавното претпријатие за стопа-

нисување со шуми „Македонски шуми" - п.о. - Скопје и 
тоа: 

-Ценовник на цени на главни шумски производи; 
- Ценовник за ознака и други услуги за шумите, 

меѓите и осамени дрва во приватна сопственост. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр.23-1755/4 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1018. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 23 алинеја 2 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 46, став 3 од^Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
6.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 
1. На Претпријатието за инженеринг, проектирање 

и извоз-увоз „ИНТЕРНЕТ“ Скопје се дава концесија за 
вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДМ. 
4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концесијата. 
5. Во името на Владата на Република' Македонија 

договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр.23-1771/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1019. 
Врз основа на член 112 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93), член 23 алинеја 
од Законот за телекомуникации („Службен весник на 
РМ" бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
6.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА 

ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ 

1. На Претпријатието за промет и услуги „ЕУРО-
НЕТ" експорт-импорт Д.О.О. Скопје се дава концесија 
за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пре-
нос на податоци. 

2. Концесија се дава на времетраење од пет години. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

изнесува 30.000 ДМ. 
4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 

потпишувањето на договорот на концесијата. 
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5. Во името на Владата на Република Македонка 
договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и 
врски. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија**. 

Бр.23-1770/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1020. 
Врз основа на чл. 4 и 12 од Законот за концесија 

(„Службен весник на РМ бр. 42/93) и член 13 став 4 од 
Законот за радиодифузната дејност („Службен весник 
на РМ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 6.07.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 
I. Се дава концесија за вршење на радиодифузна 

дејност на локално ниво и тоа на: 

СКОПЈЕ 
За радио 

Назив на радиото Подносител 
1. Радио Стар - ФМ 

2. Радио Џез ФМ 
3. Радио Атланта 

4. Радио Канал 4 
5. Радио Рос 

6. Радио 21 

7. Радио Бокс 

8. Радио Топ ФМ 

9. Радио Буба Мара 

10. Скај радио 

Претпријатие за радиоди-
фузија и услуги „Старс" 
ДОО - Скопје 
Љупчо Хаџистефанов 
Претпријатие за радиотеле-
визиски комуникации и 
трговија, „Атланта" ДОО 
Увоз-Извоз - Скопје 
Борче Лукановски 
Претпријатие за новинско-
издавачка дејност и марке-
тинг „Росица" ДОО -
Скопје 
Друштво за трговија, про-
мет и телевизија „Фарук 
21" ДООЕЛ - Скопје 
„Сити Радио Бокс" -
Скопје 
Претпријатие за маркетинг 
и трговија „Прајорико" -
Скопје 
Претпријатие за марке-
тинг, посредување, трго-
вија и туризам „Буба Мара" 
Експорт - Импорт - Скопје 
Теодор Манески 

Концесијата се дава за време од пет години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

7.350 ДЕМ годишно. 

За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ Мак Спот 

2. ТВ Лисица 

3. ТВ 96 
4. ТВ БТР Национал 

ПТУ „Мак Спот студио" 
Експорт - Импорт - Скопје 
ПИ „Унија Инвсст" и .[ор-
дан Минов - Скопје 
ПП „ТВ 96" - Скопје 
РГВ „БТР Национал" -
Скопје 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 

14.700 ДЕМ годишно. 
Концесиите на подрачјето на Скопје се доделуваат 

по принципот на временска поделба на емитувањето 
(time shering), а одредувањето на концесионерите кои 
заеднички ќе ја користат фреквенцијата и распоредот 
на користењето на времето за емитување, ќе се изврши 
со Договорот за концесија, односно со договор меѓу 
концесионерите. 

СТРУГА 
Затслевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ Спектра „Спектра" - Приватно 

претпријатие - Лабуништа 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

12.600 ДЕМ годишно. 

ДОЈРАН 
За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВМиг21 ДПТУ „Миг" Крсте ДО-

OEЛ - Гевгелија 
Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

2.100 ДЕМ годишно. 

ТЕТОВО 
За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. IB Коха МА „Електроника ТВ Коха 

- Тетово 
Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

18.900 ДЕМ годишно. 

ГОСТИВАР 
За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ Александар Македон- Љупчо Билбилоски 
ски 
2. ТВ Дуе Радиотелевизиска станица 

„ТВ Дуе" ДОО - Експорт -
Импорт - Гостивар v 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Концесиите се доделуваат по принципот на time she-

ring. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 

КУМАНОВО 
За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 
1. ТВ Далга Крт >Далга Крт" - Куманово 
2. ТВ Канал Феста РТВ „Канал Феста" - Кума-

ново 
3. ТВ Хана Селвер Ајдини - Куманово 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

16.800 ДЕМ годишно. 
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КИЧЕВО 
За телевизија 

Назив на ТВ Подносител 

1. ТВ Гурра Мустафа Ахмети 
2. ТВ Кале' Претпријатие за услуги и 

трговија „Шепром" ЦО Ек-
спорт - Импорт - Кичево 

3. ТЕ Ускана ПТТ на големо и мало „У-
скана Импекс" - с. Зајас 

Концесијата се дава за време од седум години. 
Висината на надоместокот за концесија изнесува 

8.400 ДЕМ годишно. 
II. Подносителите да ги регистрираат трговските 

радиодифузни друштва во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на оваа одлука. 

По регистрирањето на трговското радиодифузно 
друштво, Владата со друштвото ќе склучи Договор за 
концесија. 

III. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесија. 

IV. Концесионерот ќе почне со работа по добиената 
дозвола за работа на радиостаница во согласност со 
Законот за телекомуникации, односно во рокот опреде-
лен со Договорот за концесија. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1883/1 Претседател на Владата 
6 јули 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1021. 

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба 
на становите во општествена сопственост („Сл. весник 
на РМ" бр. 36/90 и 62/92) и член 46, став 1 од Законит за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 6.07.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 
Член 1 

Во Одлуката за намалување на цената на становите 
во општествена сопственост („Сл. весник на РМ" бр. 
68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 
36/94, 66/94,18/95,32/95,46/95,63/95, 34/96,23/97, 30/97, 
68/97 и 18/98) во членот 4 зборовите „30 јуни 1998 годи-
на" се заменуваат со зборовите „31 декември 1998 годи-
на". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-1900/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1022. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93 
и 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
18.05.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 

(„Службен весник на Република Македонија" број 67/ 
97), се вршат следниве измени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се врши намалување во следниот раздел за износ 
од 281.000 денари: 

1. Во раздел 170.02 - Републички завод за научно-
техничка соработка, потставка 426180 - Надоместоци 
за редовно школување, износот 921.000 се заменува со 
износот 640.000; 

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за 
износ од 281.000 денари: 

1. Во раздел 170.02 - Републички завод за научно-
техничка соработка, потставка 420050 - Патување во 
странство - дневници, износот 15.000 се заменува со 
износот 105.000; 

2. Во раздел 170.02 - Републички завод за научно-
техничка соработка, потставка 420069 - Патување во 
странство - патни трошоци, износот 15.000 се заменува 
со износот 105.000; 

3. Во раздел 170.02 - Републички завод за научно-
техничка соработка, потставка 420077 - Патување во 
странство - сместување, износот 10.000 се заменува со 
износот 111.000. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Број 23-1477/1 
18 мај 1998 година 

Скопје 
1023. 

Врз основа на член 10 и 12 од Законот за средното 
образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95,24/% 
и 34/96) и член 46 став 3 од Законот за, Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
6.07.1998 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ 

„ЈАХЈА КЕМАЛ" СКОПЈЕ 
Член 1 

Во Одлуката за давање одобрение за основање на 
Приватно средно училиште „Јахја Кемал" Скопје 
(„Службен весник на РМ" бр. 53/96) членот 7 се менува 
и гласи: 

„Бројот на учениците кои што ќе се запишат во 
учебната 1998/99 година ќе изнесува 72 ученика распо-
редени во три паралелки. 

За секоја наредна учебна година бројот на учени-
ците ќе го утврдува основачот." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Број 23-1887/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 



Стр. 1906 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јули 1998 

1024. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

СЕЛО СТЕНЧЕ - ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Гоце Делчев" село Стенче-Те-
тово, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 22.06.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1133/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1025. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНЦУР" 

СЕЛО МАЛО КОЊАРЕ - ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Страшо Пинџур" село Мало Ко-
њаре - Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 7.11.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1310/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1026. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ОРДАН МИХАЈЛО-

СКИ - ОЦКА" - ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Оснвното училиште „Ордан Михајлоски-Оцка" - При-
леп, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 20.03.1996 година. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-1303/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
1027 . 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-

СКИ" - ПРИЛЕП 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Климент Охридски" - Прилеп, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 12.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1302/1 Претседател на Владата 
6 јули 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1028. 

Врз.основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 о^ Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАНЕ КРАПЧЕВ" -

СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Дане Крапчев" - Скопје, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
1.03.19% година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1355/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1029. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН" -

ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кочо Рацин" - Прилеп, што го 
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донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
12.02.19% година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1300/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1030. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр., 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонка („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07Д998 
година, донесе ^ 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 

НАС. ЖЕЛЕЗАРНИЦА - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Григор Прличев" нас. Железар-
ница - Скопје, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 17.04.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1557/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 1 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1031. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ-

НОВЦИ" СЕЛО МИЛАДИНОВЦИ - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Браќа Миладиновци" село Ми-
ладиновци - Скопје, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 28.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-660/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1032. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВ-

СКИ - ПИТУ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Кузман Јосифовски - Питу" -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 15.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 23-565/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1033. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ44 -

ШТИП 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште „Ванчо Прке" - Штип, што го 
донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
16.02.1998 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-765/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

1034. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
06.07.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за сообраќај и врски - Дирекција за цивилна 
воздушна пловидба и тоа: 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8518 Микрофони и нивни ста-
теви; звучници, вклучу-
вајќи и звучници во звучни 



Стр. 1912 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јули 1998 

кутии, наглавни слушалки, 
слушалки за едно уво и 
комбинации со микрофон; 
аудио-фрекфентни елек-
трични засилувачи; елек-
трични комплети за засилу-
вач на звукот: 

8518 30 - Наглавни слушалки, слу-
шалки за едно уво и комби-
нации со микрофон: 

8518 30 90 00 - Друго 
а) Наглавни слушалки 
со микрофон ЅНЅ 1646-2 50 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Број 23-1774/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Тари-
фен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

7007 Сигурносно стакло, од ка-
лено или слоевито стакло: 
- Калено сигурносно ста-
кло: 

7007 29 00 00 - Друго 
а) Сигурносно стакло со 
различни димензии 
б) Сигурносно стакло со ра-
злични димензии - 98,5 м2 156 парчева 

7610 Конструкции од алуминиум 
(освен монтажни згради од 
тар. број 9406) и делови на 
конструкции (на пример, 
мостови и секции на мо-
стови, кули, решеткасти 
столбови, покриви, по-
кривни костури, врати и 
прозорци и рамки за нив, 
прагови за врати, огради и 
столбови); лимови, прачки, 
профили, цевки и слично, 
од алуминиум, подготвени 
за употреба во конструк-
ции: 

7610 10 00 00 - Врати, прозорци и рамки 
за нив и прагови за врати 84 парчиња 

Број 23-1865/1 
6 јули 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1035. 
Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на Република Македонија" бр. 
20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
06.0^.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА 

СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Владата на 
Република Македонија и тоа: 

1036. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и занишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е II И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Горно Барба-
рево - Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавуваното на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став I на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Број 09-2166/1 Директор, 
13 јули 1998 година Дипл. геоД- инЖ- Димитар Џонов, с.р. 

Скопје 

1037. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 1 јули 1998 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Буџетот на Општината Штип 
за 1998 година донесен од Советот на Општината Штип 
на 25 декември 1998 година и член 1 став 2 алинеја 2, 
член 8 и член 18 став 1 точка 6 од Одлуката за платите и 
другите надоместоци на избраните и именуваните лица 
во органите на Општината Штип, донесена од Комиси-
јата за мандатни прашана, именувања и разрешувања 
на Советот на Општината Штип („Службен гласник на 
Општина Штип" бр. 4/97 и 9/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Владата на Република Македонија, со ре-
шение У.бр. 62/98 од 10 јуни 1998 година поведе по-
стапка за оценувано 'законитоста на актите означени во 
точката 1 од оваа одлука, бидејќи пред Судот се по-
стави прашаното за нивната согласност со членовите 
37 и 46 став 1 од Законот за локалната самоуправа, како 
и со член 17-а од Законот за платите и другите надоме-
стоци на пратениците во Собранието на Република Ма-
кедонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со писмо бр. 08-
1040/1 од 12.12.1997 година Градоначалникот на Опш-
тината Штип го доставил Буџетот на Општината Штип 
за 1998 година до Министерството за финансии по кој 
побарал согласност согласно член 20 од Законот за 
буџетите. Проучувајќи го доставениот Предлог-буџет 
констатирано било дека ис .е постапено ни по едно од 
непосредните укажувања, односно Прсдлог-буџетот се 
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третиран како неусогласен и за истиот не се издала 
бараната согласност. Така, неусогласениот буџет, Со-
ветот на Општината Штип го донесол на седницата 
одржана на 25.12.1997 година. Потоа, согласно член 69 
од Законот за локалната самоуправа Владата поднесе 
иницијатива за оценувал>е на законитоста на Буџетот 
на Општината Штип за 1998 година и Одлуката за пла-
тите и другите надоместоци на избраните и именува-
ните лица од органите на Општината Штип по прет-
ходно донесено решение за запираше од извршуванана 
Буџетот на Општина Штип за 1998 година и Одлуката 
за платите и другите надоместоци на избраните и име-
нуваните лица од органите на Општината Штип. 

Судот, истотака, утврди дека според член 1 став 1 од 
Одлуката, лицата избрани и именувани од органите на 
Општината Штип имаат право на плата во месечен из-
нос. Според ставот 2 алинеја 2 на овој член право на 
плата има претседавачот на Советот на Општината 
Штип. Членот 8 на Одлуката определува дека коефици-
ентот за утврдуваа плата на претседавачот на Советот 
на Општина Штип изнесува 4.20. Според член 18 став 1 
точка 6 од Одлуката, за функцијата одредена во член 7 
(градоначалникот), се одредува функционерски дода-
ток во износ од 8.490 денари месечно. 

5. Согласно член 114 став 4 од Уставот, општините 
се финансираат од сопствени извори на приходи опреде-
лени со закон и со средства од Републиката. 

Според член 115 став 2 од Уставот, општината е 
самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со 
Устав и со закон, а надзорот над законитоста на нејзи-
ната работа го врши Републиката. 

Според член 20 од Законот за буџетите, буџетите на 
единиците на локалната самоуправа и буџетите на фон-
довите пред донесуваното се усогласуваат со Мини-
стерството за финансии. Министерот за финансии ста-
вовите и предлозите на Министерството за финансии ги 
прилага кон буџетите. Надлежните органи на едини-
ците на локалната самоуправа и на фондовите кои ги 
усвојуваат буџетите од ставовите 1 и 2 на овој член, се 
должни ставовите и предлозите на Министерството за 
финансии задолжително да ги земаат предвид. 

Согласно член 17 став 1 точка 2 од Законот за ло-
калната самоуправа, единиците на локалната самоу-
права самостојно донесуваат буџет и завршна сметка. 

Членот 68 од овој Закон определува дека надзорот 
над законитоста на работата на органите на единиците 
на локалната самоуправа го вршат Владата на Репу-
блика Македонија и надлежните министерства. 

Според член 69 од овој Закон, во случаите во кои е 
можно да настане нснадоместлива штета, Владата на 
Република Македонија ќе го запре извршувањето на 
општиот акт донесен во работите од изворната надлеж-
ност на единицата на локалната самоуправа (член 17) 
или акт донесен заедно со надлежен орган на државната 
управа ако смета дека не е' во согласност со Уставот и 
законот и ќе покрене постапка пред Уставниот суд на 
Република Македонија за оцена на уставноста и закони-
тоста на истиот. Ако Владата на Република Македо-
нија, во случаите од став 1 на овој член нема да покрене 
постапка пред Уставниот суд на, Република Македонија 
во рок од 15 дена од денот на запираното на извршува-
н>ото на општиот акт, запрениот акт станува извршен. 

Од изнесените уставни и законски одредби недво-
смислено произлегува дека општините се финансираат 
од разни сопствени извори на приходи и од дополни-
телни приходи од Буџетот на Републиката како и од 
заеми од Буџетот за покривање на буџетскиот дефицит. 

Понатаму, според Уставот и според законските 
одредби Републиката односно Владата како носител на 
извршната власт врши надзор врз законитоста на рабо-
тата на единиците на локалната самоуправа; 

Во конкретниот случај,' градоначалникот на Општи-
ната Штип-го доста вил;/Буџетот'на Општина Штип за 
1998 година до Министерството за финансии на усогла-

сување, меѓутоа при неговото донесуван>о не се земени 
предвид ставовите и мислен>ата на Министерството за 
финансии, иако согласно членот 20 од Законот за буџе-
тите Советот на Општината Штип бил должен ставо-
вите и предлозите на Министерството задолжително да 
ги земе предвид при усвојува> к>сто на Буџетот. 

Поради тоа, Владата вршејќи ја функцијата на над-
зор врз законитоста на работата на единиците на локал-
ната самоуправа интервенирала со решение за запи-
ран>о на извршувањето на Буџетот согласно своето 
уставно и законско овластување, иако станува збор за 
акт кој согласно член 17 од Законот за локалната само-
управа општината го донесува самостојно. 

Со оглед на тоа што Буџетот на Општината Штип за 
1998 година бил донесен без да се имаат предвид ставо-
вите и предлозите на Министерството за финансии, Су-
дот оцени дока со тоа с повредена постапката за него-
вото донесуван>о. 

6. Според член 37 од Законот за локалната самоу-
права, членовите на советот имаат право на надоместок 
на патните и дневните трошоци во со закон утврдени 
рамки како и на трошоците направени во извршува-
њето на задачите што им ги доверил советот. 

Според член 46 став 1 од овој закон, градоначални-
кот својата функција може да ја извршува професи-
онално и неговиот мандат трае четири години. 

Членот 17-в од Законот за платите и другите надо-
местоци на пратениците во Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и именувани лица во 
Републиката, определува дека коефициентите за утвр-
дување на платите на градоначалниците на општините 
и за градоначалникот на град Скопје изнесува од 2.70 до 
3.70 во зависност од бројот на жителите на општината. 

Од изнесеното произлегува дека не постои законска 
можност претседавачот на советот својата функција да 
ја обавува професионално и за тоа да добива плата ниту 
пак за него е утврден коефициентот. Претседавачот на 
советот кој се бира од редот на советниците, како и 
другите членови на советот има право само на надоме-
сток на патните и дневните трошоци во рамките утвр-
дени со закон како и надоместок за трошоците напра-
вени во извршуваното на задачите што му ги доверил 
советот. 

За градоначалникот пак, има законска можност сво-
јата функција да ја обавува професионално и за него со 
закон с утврден коефициентот. Меѓутоа, определува-
њето на функционерски додаток за градоначалникот во 
фиксен месечен износ нема законска основа. 

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука, Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д•р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михајловски, д•р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 62/98 
1 јули 1998 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д>р Милан Недков, с.р. 

1038. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основаа~* 

на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 70/92), на седницата одржана на 1 јули 
1998 година, донесе , 

«̂ЌЦЈГ 
ОДЛУКА 

1. СЕ УКИНУВА Графичкиот приказ (искартирана 
подлога) за Месната заедница „Дсксион", составен дел 
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на Одлуката за донесувал>е на План за реализација на 
урбанистичката единица „Ѓорче Петров" - Скопје 
(„Службен гласник на Град Скопје бр. 316/68), донесена 
од Советот за урбанизам на Град Скопје. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Александар Ристиќ од Скопје со Решение 
У. бр. 198/97 од 13 мај 1998 година поведе постапка за 
оценувал>е законитоста на актот означен во точката 1 
од оваа одлука затоа што се постави прашањето за 
неговата согласност со Законот за регионално, про-
сторно и урбанистичко планирано („Службен весник 
на СРМ" бр. 7/65 и 16/67). 

4. Судот на седницата утврди дека Одлуката со која 
с донесен Планот за реализација на Ѓорче Петров 
(„Службен гласник на град Скопје" бр. 316/68), се одне-
сува на целата населба Ѓорче Петров, како една урба-
нистичка целина. Измените на Планот за реализација 
што се вршени на просторот определен како урбани-
стичка единица „Ѓорче Петров" и кои се донесени во 
постапка пропишана со Закон не се однесуваат на про-
сторот кој припаѓа на Месната заедница „Дексион". За 
овој простор важи Планот за надградба (надградување 
на бараките П+1), а парцелацијата е преземена од Пла-
нот за реализација на урбанистичката единица „Ѓорче 
Петров", донесен во јули 1968 година, со измени во 
пристапните патеки до урбанистичките парцели, со 
оспорениот графички приказ за кои, Градскиот коми-
тет за урбанизам, комунапно-станбени работи, сообра-
ќај и заштита на човековата околина досега, ниту то-
гашниот Совет за урбанизам нема спроведено постапка 
за измена на Планот. 

5. Со Законот за регионално, просторно и урбани-
стичко планирање („Службен весник на СРМ" бр. 7/65 
и 16/67), кој важел за време на донесување на оспоре-
ниот план, регионите, населените места и. одделните 
подрачја се изградуваат и уредуваат на основа реги-
онални, просторни планови и урбанистички планови 
кои ќе се утврдат според одредбите од овој закон, а 
според член 18, исто од овој закон, со урбанистичкиот 
план се утврдува намената за користењето на просто-
рот, сообраќајната мрежа, системот на градбата и 
други елементи карактеристични за изградбата, уреду-
ваното и развитокот на населеното место односно од-
делното подрачје. 

Во членот 22 од Законот с предвидено дека плано-
вите за реализација содржат детален урбанистички 
план и проекти за комуналните инсталации (водовод, 
канализација, електрична мрежа и друго). 

Според член 11 од Законот општинското собрание е 
должно да обезбеди јавен увид во регионалниот престо-
рен план и урбанистичкиот план пред да бидат доне-
сени. Во ставот 2 на овој член е предвидено дека по-
стапката за донесување на регионалниот просторен 
план и постапката за обезбедување на јавен увид ја 
утврдува општинското собрание. 

Според член 25 од Законот урбанистичкиот план 
може да се измени и дополни доколку битно се изме-
нети економските услови според кои е донесен или ако 
тоа с неопходно поради дејство на виша сила, а во 
ставот 2 на овој член е предвидено дека измените и 
дополнува!Ј>ата на урбанистичкиот план се вршат по 
постапка за донесување на планот. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
урбанистичките планови и нивните измени и дополну-
вани се донесуваат во постапка утврдена со закон и под 
услови утврдени со закон. 

Поаѓајќи од содржината на урбанистичкиот план од-
носно дека со него се утврдува намената на користе-
њето на просторот, сообраќајната мрежа, системот на 

градбата и други елементи карактеристични за изград-
бата, уредуваното и развитокот на населеното место 
односно одделно подрачје, според мислењето на Судот 
измените на планот поради усогласувано на пристап-
ните патеки до урбанистичките парцели претставуваат 
измени во поглед на сообраќајната мрежа што е еле-
мент на урбанистичкото планирање. Според тоа, гра-
фичкиот приказ (искартирана подлога) претставува из-
мена и дополнувало на графичкиот дел на Планот за 
реализација „Ѓорче Петров" од 1968 година, и со оглед 
на тоа што не е донесен во постапка за измена на план, 
предвидена со закон, Судот оцени дека тој не е во со-
гласност со означениот закон. 

Врз основа на изнесеново, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д•р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д•р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михајловски, д•р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д•р Јосиф Талевски и д•р Тодор Џунов. 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д•р Милан Недков, с.р. 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

9. 
Врз основа на член 89 од Законот за работните од-

носи („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/94,14/95, 53/ 
97 и 21/98) и член 5 од Општиот колективен договор за 
јавните служби, јавните претпријатија, државните ор-
гани, органите на локалната самоуправа и други правни 
лица кои вршат нестопанска дејност („Службен весник 
на РМ" бр. 39/94 и 30/96), Министерството за здравство 
на РМ и Самостојниот синдикат за здравство, фарма-
ција и социјална заштита на РМ, склучуваат 

К О Л Е К Т И В Е Н ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на РМ („Службен весник на РМ" бр. 4/92, 45/92, 81/93 и 
1/95) членот 1-а се менува и гласи: 

„Работодавец во смисла на овој Колективен договор 
се јавните здравствени организации во Република Ма-
кедонија". 

Член 2 
Членот 1-в се менува и гласи: 
„Овој колективен договор се применува непосредно 

и е задолжителен за организацијата на работниците и 
на работодавците кои го склучиле и за сите работници 
и работодавци во здра•вствената дејност во чие име е 
склучен". 

Член 3 
Во членот 7-а се бришат алинеите 2 и 3. 

Член 4 
Во членот 7-ѓ во последниот ред се брише зборот 

„овој". 
Член 5 

Во членот 10-6 последниот став 3 се менува и гласи: 
„Начинот на стручното оспособување,. следење и 

оценувам»е на приправникот од став 2 на овој член, 

У.бр. 198/97 
1 јули 1998 година 

Скопје 
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односно полагањето се врши на начин утврден со Ко-
лективен договор на ниво на работодавец4. 

Член 6 
Во членот 17 последната алинеја 9 се менува и гласи: 

„ - в о други случаи утврдени со Колективен договор 
на ниво на работодавец." 

Член 7 
Членовите 24-а, 24-6, 24-в, 24-г, 24-д и 24-ѓ се бри-

шат. 
Член 8 

Членовите 29 и 30 се бришат. 

Член 9 
Членот 32 се брише. 

Член 10. 
Членот 47 се менува и гласи: 
„Работодавецот е должен со Колективен договрр на 

ниво на работодавец во согласност со законот ̂ да ги 
утврди потребните услови за безбедна работа, да ги 
утврди работните места на кои постои зголемена анга-
жираност од повреди и заболување и условите што 
треба да ги исполнат работниците кои ќе ги обавуваат 
работите на тие работни места, како и да изврши осигу-
рувања што произлегуваат од закон". 

Член И 
Член 51-г се менува и гласи: 
„Работодавецот е должен да обезбеди посебна заш-

тита на жената, младината, инвалидните работници со-
гласно закон и Колективен договор". 

Член 12 
Во членот 86 ставот 1 се менува и гласи: 
„На директорите и раководните работници им при-

паѓа додаток на плата по основ на раководена и одго-
ворност". 

Член 13 
Членот 87, став 1, алинеја 6 се менува и гласи: 
„- други случаи утврдени со Колективен договор на 

ниво на работодавец". 
Став 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на плата на работникот во случаите 

од став 1 на овој член се утврдува во височина на испла-
тената плата на работникот за период утврден со Ко-
лективен договор на ниво на работодавец". 

Член 14 
Членот 106-6 се менува и гласи: 
„Работодавецот може поради оправдани причини да 

го ослободи работникот од плаќан>а на надомест на 
штета во целина, или делумно под условите и критери-
умите утврдени со Колективен договор на ниво на рабо-
тодавец". 

Член 15 
Во член 106-г ставот 1 се менува и гласи: 
„Работодавецот може да одлучи работникот кој на-

полнил 40 години пензиски стаж или 65 години живот и 
најмалку 15 години стаж на осигурувани да остане во 
работен однос под услов ако со огласувањето на потре-
бата за работник, односно конкурс не може да се обез-
беди работник кој ги исполнува потребните услови". 

Член 16 
Членовите 106-и, 106-ј, 106-к, 106-л, 106-љ, 106-м, 

106-н, 106-њ, 106-о, 106-п, 106-р, 106-с и 106-т се мену-
ваат и гласат: 

„Член 106-и 
Работниот однос на работникот му престанува со 

отказ од страна на работодавецот поради кршење на 
работната дисциплина и работниот ред, неисполнување 
на обврските утврдени со закон, колективен договор и 
договор за работа, а особено ако: 

- не го почитува редот и дисциплината според редот 
и дисциплината пропишани од работодавецот; 

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

- не се придржува на прописите што важат за 
вршење на работите на работното место; 

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

- не побара отсуство или навремено не го извести 
работодавецот за отсуството од работа; 

- поради болест или оправдани причини отсуствува 
од работа, а за тоа во рок од 24 часа не се извести 
работодавецот. 

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

- настане штета или грешка во работеното или за-
губа, а за тоа веднаш не го извести работодавецот; 

- не ги употребува прописно или не ги одржува сред-
ствата и опремата за заштита при работа; 

- незаконито или неовластено ги користи средствата 
на работодавецот. 

Со Колективен договор на ниво на работодавец 
може да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и на работните обврски. 

Член 106-ј 
За секоја повреда на работната дисциплина, работ-

ниот ред, неисполнувањето на обврските и поради не-
способност за извршување на работните задачи, пред да 
му престане работниот однос на работникот со отказ, 
овластениот работник од работодавецот е должен да 
поднесе пријава до органот надлежен за изрекување на 
престанок на работен однос со отказ. 

Член 106-к 
Пред престанокот на работниот однос на работни-

кот со отказ работодавецот е должен да побара од ра-
ботникот писмено да се изјасни за причините за преста-
нок на работниот однос со отказ. 

Член 106-л 
Против отказот за престанок на работен однос, ра-

ботникот има право на приговор до Управниот одбор, 
односно работодавецот. 

Приговорот се поднесува во рок од 8 дена од денот 
на добивањето на отказот. 

Одлука по приговорот се донесува во рок од 15 дена 
од денот на поднесувањето на приговорот. 

Работникот кој не е задоволен со одлуката донесена 
по приговорот има право да поведе спор пред надлеж-
ниот суд. 

Член 106-љ 
Одлуката за престанок на работниот однос на работ-

никот, работодавецот е должен да ја донесе за еден 
месец од денот на дознавањето на повредата на работ-
ната дисциплина, работниот ред, неисполнувањето на 
обврските и поради неспособност на извршувањето на 
работните задачи и за сторителот, односно во рок од 3 
месеци од денот кога е сторена повредата. 

Член 106-м 
Пред донесување на отказ за престанок на работен 

однос, работодавецот е должен да побара мислење од 
Синдикатот и неговото мислење да го разгледа и за 
него да се изјасни. 
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Синдикатот задолжително доставува такво ми-
слење. 

Член 106-н 
Во зависност од степенот на одговорноста на работ-

никот, условите под кои е направена повредата на ра-
ботните обврски, поранешната работа и однесување на 
работникот, тежината на повредата и нејзините после-
дици, работодавецот може отказот на работникот да го 
замени со парична казна, која не може да биде пого-
лема од 15% од месечната плата на работникот, во 
траење од еден до шест месеци. 

Член 106-њ 
Одлука за престанок на работниот однос донесува 

работодавецот или работник кого тој ќе го овласти. 
Одлуката за престанок на работен однос, задолжи-

телно се дава во писмена форма, со образложение за 
причините за давање отказ. 

Член 106-о 
Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена 

ниту подолг од 3 месеци во зависност од должината на 
работниот стаж и причините на отказ. 

Должината на отказниот рок во зависност од должи-
ната на работниот стаж изнесува: 

- до 10 години работен стаж 30 дена 
- до 15 години работен стаж 1,5 месеци 
- до 20 години работен стаж 2 месеци 
- до 25 години работен стаж 2,5 месеци 
- над 25 години работен стаж 3 месеци 

За време на траење на отказниот рок работникот 
има права и обврски од работен однос. 

Член 106-п 
За време на отказниот рок, работодавецот е должен 

да му овозможи на работникот отсуство од работа за-
ради барање на ново вработување 4 часа во текот на 
работната недела. 

Користење на времето од став а на овој член го 
одредува работникот во согласност со работодавецот. 

За време на отсуство од работа од став 1 на овој член 
на работникот му следува надомест на плата согласно 
колективен договор, на ниво на работодавец. 

Член 106-р 
Работниот однос на работникот му престанува $ез 

отказен рок во случаите на кршење на работниот ред и 
дисциплина или неисполнување на работните обврски 
утврдени со закон, колективен договор и договор за 
работа, а особено ако: 

1. Неоправдано изостане од работа три последова-
телни работни дена или пет работни дена со прекин во 
текот на една година; 

2. Го злоупотреби боледувањето; 
3. Не се придржува кон прописите за заштита од 

болест, заштита при работа, пожар, експлозија, 
штетно дејствување на отрови и други опасни материи и 
ги повредува прописите за заштита на животната сре-
дина. 

4. Внесува, употребува или е под дејство на алкохол 
и наркотични средства; 

5. Стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание ќе предизвика штета на рабо-
тодавецот; 

6. Го злоупотреби или пречекори даденото овласту-
вање; 

7. Одаде деловна, службена или државна тајна. 
Со Колективен договор на ниво на работодавец 

може да се утврдат и други случаи на кршење на работ-
ниот ред и дисциплина и на работните обврски. 

Член 106-с 
По исклучок од член 106-р од овој Колективен дого-

вор до донесување на одлука за отказ, со писмен налог 
на овластеното лице кај работодавецот, работникот се 
отстранува од работното место или од кај работодаве-
цот во случаите утврдени во член 121-6 од Законот за 
работните односи. 

Член 106-т 
За време на отстранувањето на работникот од ра-

ботното место или од кај работодавецот до донесување 
на одлука за отказ, работникот, има право на надоме-
сток на плата во висина на 1/2, а ако издржува семејство 
во висина на 2/3 од платата на работникот исплатена во 
последните три месеци пред отстранувањето." 

Член 17 
Потписниците на овој Колективен договор Мини-

стерството за здравство на РМ и Самостојниот синди-
кат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ 
ќе изготват пречистен текст на Колективниот договор 
за здравствената дејност на РМ. 

Член 18 
Овој колективен договор се смета за склучен откако 

ќе го потпишат овластените претставници на Мини-
стерството за здравство и Самостојниот синдикат за 
здравство, фармација и социјална заштита на РМ. 

Член 19 
Овој колективен договор ќе се регистрира кај орга-

нот на државната управа, надлежен за работите на тру-
дот. 

Член 20 
Овој колективен договор ќе биде објавен во „Служ-

бен весник на Република Македонија44. 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и постапката 

за издавање и одземање на лиценцата за работа (ли-
ценца) на докторите на медицина во Република Маке-
донија. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

1. Поим на лиценца 

Член 2 
Лиценцата за работа на докторите во смисла на овој 

правилник е документ што го издава Лекарската ко-

Самостоен синдикат за 

здравство,фармација и Министер за здравство 

социјална заштита на Република Македонија 

д-р Симон Силјановсжи, с.р. . доц.д-р Петар Илиевски 
1 0 ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 155 од Законот за здравствена 
заштита („Сл. весник на РМ б̂р. 38/91) и член 14, став 1, 
алинеја 3 од Статутот на Лекарската комора на Маке-
донија, Собранието на Лекарската комора на Македо-
нија, на седницата одржана на 30.06.1998 година, донесе 
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мора на Македонија (Комора) како доказ дека докто-
рот е способен самостојно да ја врши докторската про-
фесија. 

Препорачливо е докторот лиценцата јавно да ја 
истакне на местото каде што ја обавува здравствената 
ДејНОСТ• Член 3 

Образецот на лиценцата се печати на кунздрук хар-
тија и има правоаголна форма со димензии 25x35 цм. 

Образецот на лиценцата содржи (од горе надолу): 
Република Македонија; знакот на Комората; Лекарска 
комора на Македонија, Лиценца; Во рубриката „име и 
презиме" се впишува името и презимето на докторот на 
медицина; Во рубриката „Вид на дејноста" се впишува: 
за вршење на здравствена докторска дејност; во рубри-
ката „стручен назив" се впишува: доктор на медицина; 
Лиценцата се издава врз основа на приложената доку-
ментација и податоците содржани во регистарот на док-
торите во Лекарската комора на Македонија; Рубри-
ката „лиценцата важи до" не се пополнува; Рубриката 
„матичен број" се пополнува со соодветниот матичен 
број; Скопје; Ден, месец и година на издавањето; долу 
десно стои „Претседател на Комисијата за етички и 
правни прашања" и под тоа празна рубрика за потпис на 
претседателот на Комисијата; долу лево стои „Претсе-
дател на Комората" и под тоа празна рубрика за потпис 
на претседателот; Во средината долу стои „М.П.". 

Во позадина по целата големина на образецот стои 
Ескулаповиот знак. 

Образецот на лиценцата е составен дел на овој пра-
вилник. 

2. Начин и постапка за издавање на лиценца за работа 
Член 4 

Комората издава лиценца на докторите на медицина 
под услови утврдени со позитивните законски прописи: 

- завршен Медицински факултет; 
- завршен приправнички стаж и 
- положен стручен испит. 
Одлука за издавање на лиценца донесува Комисијата 

за етички и правни прашања на Лекарската комора на 
Македонија на писмено барање на докторот на меди-
4,1113 Член 5 

За стекнување лиценца докторот и доставува на Ко-
мората писмено барање за издавање на лиценца со до-
каз за: 

- завршен Медицински факултет; 
- положен стручен испит. 
Доказите се доставуваат во фотокопии заверени од 

надлежен орган, доколку истите не се доставени при 
уписот во Регистарот на докторите на Комората, со-
гласно на одредбите од Правилникот за регистерот на 
докторите. 

Докторите кои стручниот испит го положиле во 
странство должни се да приложат уверение дека истиот 
е признат од министерството за здравство. 

Член 6 
Докторот кој не е државјанин на Република Македо-

нија може да се стекне со лиценца за работа согласно на 
одредбите од член 5 на овој Правилник, но доколку до 
Комората достави и: 

1) одобрение за престој во Републиката издадено од 
органите на Министерството за внатрешни работи; 

2) одобрение за работа на странци издадено од над-
лежниот државен орган или институција. 

Член 7 
По доставување на барањето од докторот со потреб-

ните документи Лекарската комора обврзана е да до-
несе одлука најдоцна во рок од 60 дена. 

III. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

Член 8 

Одземањето на лиценцата на докторот може да биде 
времено или трајно и тоа во следните случаи: 

- ако сторил потешка повреда на стандардите и ква-
литетот на здравствените услуги; 

- ако сторил повреда на лекарската етика според 
одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија; 

- ако на докторот со правосилна пресуда времено му 
е забрането или оневозможено вршење на дејноста. 

Член 9 

За одземањето на лиценцата во посебна постапка 
решава Судот на честа на Лекарската комора на Маке-
донија врз основа на одредбите од Правилникот за ор-
ганизација, постапка и работа на Судот на честа при 
Лекарската комора на Македонија. 

Предлогот за одземање на лиценца до обвинителот 
на Лекарската комора може да поднесат сите правни и 
физички лица и институции наведени во чл. 31 од Ста-
тутот на Лекарската комора. 

Член 10 
По истекот на рокот за времено одземање на лицен-

цата Комората на докторот повторно му издава ли-
ценца на негово барање. 

Член 11 

На докторот кој не е државјанин на Република Ма-
кедонија, лиценцата може да му биде одземена поради 
истите причини предвидени со овој правилник за докто-
рите со македонско државјанство, како и поради: 

- престанок на одобрението за престој во Република 
Македонија издадено од МВР; 

- престанок или укинување на одобрението за ра-
бота на странци издадено од надлежен државен орган 
или институција. 

За одземањето на лиценцата на странски државја- 1 

нин по став втори и трети на овој член решава Комиси-
јата за етички и правни прашања од причини што се 
работи за престанок на права на странци врз основ на 
акт на државен орган, а не по основ на повреда на 
норми на професионално или етичко однесување. 

Член 12 

Во рок од 8 дена од правосилноста на одлуката за 
одземање на лиценцата, докторот е должен да ја врати 
лиценцата во Лекарската комора за што му се издава 
писмена потврда. Во спротивно, ако тоа не го стори во 
определениот рок, за докторот започнува да се приме-
нува суспензија од дејноста, а Лекарската комора ли-
ценцата ја огласува за одземена во „Службен весник на 
Република Македонија", освен ако се работи за вре-
мено одземање на лиценцата. 

Член 13 
За изречената правосилна мерка одземање на ли-

ценца, заради нејзино извршување Лекарската комора, 
покрај учесниците во постапката ги известува уште и 
Министерството за здравство, Фондот за здравство и 
здравствената организација каде докторот работи.4 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 V 
На докторите на кои положениот стручен испит им 

се смета за лиценца, според чл. 143 став трети од Зако-
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нот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ" бр. 38/ 
91), како и на докторите за кои се смета дека имаат 
лиценца според чл. 203 од истиот закон, а кои се уште 
не добиле лиценца од Комората, лиценците според овој 
правилник ќе ги добијат до крајот на 1999 година. 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила по истек на осум 
дена сметано од денот на неговото објавување во 
„Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 09-135/4 
Скопје Претседател на 

Лекарската комора на Македонија 
д р Алексеј Дума, с.р. 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани заведен е спор за 
издршка по тужбата на тужителката Македонка Атана-
сова од Кочани, ул. „Славчо Стоименов" бр. 15, против 
тужениот Ристо Атанасов од Кочани, ул. „Славчо Сто-
именов" бр. 17, моментално во странство со непозната 
адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Ристо Атанасов од Кочани во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во 
овој суд или да определи свој полномошник. Во спро-
тивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе 
ги застапува неговите права и интереси до окончува-
њето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 498/%. (12836) 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води 
постапка по тужбата на тужителката Магбер Џеладин 
од Скопје, на привремена работа во СР Германија, за-
стапувана од аде. Симеон Двојаков и Рубин Двојаков од 
Скопје, против тужениот Азис Џеладин од Скопје, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува Азис Џеладин во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот да се јави во судот, 
или на судот да му ја достави својата адреса на живе-
ење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе 
ги застапува привремениот старател полн. аде. Миро-
с а в Вуиќ од Скопје, кој е определен од страна на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на опш-
тините на град Скопје, со решение бр. 3020-300 од 
19.05.1998 година се до неговото јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, X П. бр. 2052/ 
97. 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води постапка за поништување на 
договор за купопродажба по тужбата на тужителката 
Колевска Евдокија од Куманово, против тужениот Ра-
ман Лимани од Куманово. Вредност неопределена. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во судот или одреди полно-
мошник кој ќе го застапува. За привремен застапник се 
одредува адвокатот Неџат Мемети од Куманово, кој ќе 
го застапува во постапката се додека тужениот или 
негов полномошник не ќе се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, 1У.П.бр. 284/98. 
(12555) 

Пред Основниот суд во Куманово поведена е пар-
нична постапка за нарушено владение по тужбата на 
тужителот Ивановска Цонка, Цветковска Маја и Ко-
стадиновска Елизабета сите од Куманово, против туже-
ната Дојча Стана, со непознато престојувалиште во 
Германија. Вредност на спорот 40.000,00 денари. 

На тужената за привремен застапник во оваа по-
стапка со правосилното окончување се поставува адво-
катот Тони Цветковски од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, Х.П.бр. 09-800-98. 
(12658) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 

Пред Основниот суд во Струмица е заведен извршен 
предмет за присилно извршување на долг по предлог на 
доверителот Штедилница „Пеон" Струмица, против 
должникот Димитар Грчев од Струмица, ул. „Ленино-
ва" бр. 84-3/9, сега со непозната адреса. 

Се повикува должникот Димитар Грчев од Стру-
мица да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавува-
њето на огласот. Во спротивно, ќе му биде одреден 
привремен старател, односно застапник кој ќе ги заш-
титува неговите интереси до окончувањето на постап-
ката. \ 

Од Основниот суд во Стру мица, И. бр. 1866/98. 
(12790) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за 
утврдување на смртта на лицето Абдураман Рахмани од 
Тетово, кој е роден во* с. Вешала-Тетовско на 1.07.1931 
година, а по предлог на предлагачот Ќазим Рахмани од 
Тетово. 

Се повикува лицето Абдураман Рахмани од Тетово, 
да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг 
што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 286/98. (12659) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителката Ѓурѓана Апо-
столска од Тетово, ул. „Шарпланинска" бр. 16, против 
тужените Јаневски Симо, Јаневски Бошко и Иванова 
Убавка, сите со непозната адреса во Р. Бугарија. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот да до-
стават адреси, или да овластат полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, судот преку Центарот за социјални ра-
боти Тетово, ќе им постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 605/98. (12834) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 

Пред овој суд заведен е спор за надомест на штета по 
тужбата на тужителот ЈП „Македонија пат" Скопје 
против Аралампиев Саве од с. Ратавица - Пробиштип, 
кој моментално се наоѓа на привремена работа во 
Франција и има непозната адреса на престојување. 

х 
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Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна 
адреса на престојување или да определи свој застапник 
или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен застапник по службена должност кој ќе ги 
застапува неговите интереси до завршувањето на по-
стапката. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 1488/95. (12835) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2185/98, на регистарска влошка бр. 1-27736-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, основач, проширување на дејност и 
промена на лице на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало „АЛУМАК" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Црногорска" 2 б•б. Скопје. 

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: 
Претпријатие за трговија на големо и мало „АЛУ-
МАК" д.о.о. експорт - импорт, ул. „Црногорска 2" бб, 
Скопје. 

Кон претприј атието пристапува Спасовски Лазо и 
Димитровски Мице, а истапува Перуновски Драган. 

Дејности: 010942, 011010, 011730, 080119, 090121, 
090190, 080202. 

Се брише Перуновски Драган, а се запишува Спа-
совски Лазо, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2185/ 
98. (12229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2357/98, на регистарска влошка бр. 1-28747-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, 
седиште и основач на Претпријатието за трговија на 
големо, мало и инжињеринг „ГЛОБУС ИНГ" ц.о. ек-
спорт - импорт, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 39/2, Скопје. 

Новата промена на називот на претпријатието 
гласи: 

Претпријатие за производство, промет и услуги 
„МИРАДОР-М" ц.о. ул. „Владимир Комаров" бр. 36/1-
16, Скопје. 

Кон претпријатието пристапуваат Арсовски Влади-
мир и Џартовска Маја, а истапува Арсовска Цвета. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2357/ 
98. (12230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2394/98, на регистарска влошка бр. 1-12239-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач - пристапување на Претпријатието за меѓународна 
шпедиција и транспорт „ЗРНО-ТРАНС" д.о.о. увоз из-
воз, ул. „Петар Манџуков" бр. 163, Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Претпријатието за 
транспорт, шпедиција и превоз „ВАЛЕРИНА-ШПЕД" 
д.о.о. експорт - импорт, ул. „Цветан Димов" 29, влез I 
стан 24, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2394/ 
98. (12231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2416/98, на регистарска влошка бр. 1-11104-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет на Градежно прометното претпријатие на големо и 
мало „ТРИМО" ц.о. извоз-увоз, ул. „Ѓорѓи Димтров" 
бр. 58, Скопје. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20,20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 51.13, 51.15, 51.53, 52.44/1, 74.20, 74.20/3, 
посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, ме-

ѓународен транспорт на стоки, консигнациона про-
дажба, слободни царински продавници, малограничен 
промет со соседните земји, изведување градежни и ин-
вестициони работи во странство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2416/ 
98. (12232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 974/98, на регистарска влошка бр. 1-55688-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејности на Претпријатието за трговија на големо и 
мало „БУРХАН-ПРОМ" д.о.о. увоз - извоз, ул. „Џон 
Кенеди" бр. 25/4-9, Скопје. 

Дејност: 060602. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 974/ 

98. (12233) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2092/98, на регистарска влошка бр. 1-59738-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето на Претпријатието за трговија, производство 
и услуги „МИ-МАК" д.о.о. експорт - импорт, бул. 
„Партизански одреди" бр. 72а/1-51, Скопје. 

Претпријатие за трговија, производство и услуги 
„МИ-МАК" д.о.о. експорт - импорт, ул. „Илинденска" 
бр. 64, Кавадарци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2092/ 
98. (12234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2461/98, на регистарска влошка бр. 1-8247-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Претпријатието за трговија и услуги „ТРГО-
ДОМ" д.о.о. ул. „Казанџиска" бр. 35/39, Скопје. 

Се брише Славица Стефанова, директор без ограни-
чување, а се запишува Петре Симонови, директор без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Срег. бр. 2461/ 
98. (12235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2411/98, на регистарска влошка бр. 1-69689-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Рудници и железарница 
„ЛАДНА ВАЛАВНИЦА" ц.о. ул. „16-та Македонска 
бригада" бр. 18, Скопје. 

Се брише досегашниот ВД директор без ограничу-
вање Панов Александар, а се запишува дипл. инг. Ди-
мовски Трифун, в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2411/ 
98. (Ш236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2308/98, на регистарска влошка бр. 1-38263-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на се-
диштето, основач и директор на Производно тргов-
ското услужно претпријатие „ДОМИНГО" п.о. увоз-
извоз ул. „Првомајска" бр. 2/14, Скопје. 

Горенаведената фирма седиштето го менува и во 
иднина ќе се наоѓа на ул. „М. Тито" бр. 77, с. Сарај, 
Скопје. 

На ден 10.05.1998 година истапила Николиќ Вален-
тина, а на истиот ден пристапила Симона Панчевска. 

Се брише Николиќ Валентина, директор без огра-
ничување, а се запишува Симона Ланчевска, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2308/ 
98. (12237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2139/98, на регистарска влошка бр. 1-56941-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
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овластено за застапување во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет на Претпријатието за промет на 
големо и мало „ШАН-КОМЕРЦ" д.о.о. ул. „Локов" 28-
1-18, Скопје. 

Се вриши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
и тоа: 

Се брише Јованоски Борислав, директор со неогра-
ничена одговорност, а се запишува Ивица Танаскоски, 
директор со неограничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2139/ 
98. (12238) 

овластено за застапување на Претпријатието за трго-
вија, угостителство и услуги „СТЕФИ-МОН" ц.о. ек-
спорт-импорт, ул. „Ѓуро Салај" број 69, Скопје. 

Се брише Стево Јажевски, а се запишува Тања Јан-
чевска. 

Од Основниот суд Скот е I - Скопје, Срег. бр. 2359/ 
98. (12243) 

ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1611/98, на регистарска влошка бр. 1-39057-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата, седиштето, основач, дејност и промена на овла-
стено лице на Претпријатието за трговија и промет на 
големо и мало „ИВАН-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, 
ул. „Рудо" бр. 9, Скопје. 

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: 
Претпријатие за трговија и промет на големо и мало 
„ИВАН-КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Рудо" бр. 9, 
Скопје. 

Кон претпријатието пристапува Љадевски Ивица, а 
истапува Алжуроски Марјан - Марјанчо. 

Се брише Алжуроски Горан, а се запишува Љадев-
ски Ивица, директор без ограничување. 

Дејности: 070132. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1611/ 

98. (12239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 4423/97, на регистарска влошка бр. 1-3361-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за сервисирање, ремонт и монтажа на лиф-
тови „СЕЗАЛ" ц.о. ул. „Ордан Чопела" бр. 82, Скопје. 

Од претпријатието истапува Огненовски Љубе од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 4423/ 
97. (12240) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2376/98, на регистарска влошка бр. 1-26272-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на 
основач на Претпријатието во приватна сопственост за 
производство, транспорт и трговија на големо и мало 
„ЕА-ЕКСКЛУЗИВ" д.о.о. експорт-импорт, ул. „Ван-
гел Тодоровска бр. 3/3, Скопје. 

Од 7.06.1998 година од претпријатието како основач 
истапува „ЕУРОБРИЛ ЛИМИТЕД" - Лондон Велика 
Британија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2376/ 
98. . (12241) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2234/98, на регистарска влошка бр. 1-62277-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач - истапување на Претпријатието за транспорт, про-
мет и услуги „ЕЛЗОНА-КОМПАНИ" д.о.о. експорт 
импорт, ул. 50-та Дивизија, бр. 20, Скопје. 

На ден 25.05.1998 година истапиле Транспортното 
трговско претпријатие „ГАЛАКСИЈА" д.о.о. Скопје, 
ул. 100 бр. 14, с. Љубин, Претпријатието за промет и 
услуги „КОСО" експорт импорт д.о.о. Скопје и Насуф 
Хот од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2234/ 
98. (12242) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2359/98, на регистарска влошка бр. 1-58666-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 152/98, на регистарска влошка бр. 3-02002013-
000-01, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главнина на Трговското друштво за 
трговија, производство и услуги „ДЕЛТА 6" Делта Ин-
тернационал Холдинг дооел експорт-импорт, ул. „Три-
фун Хаџи Јанев" бр. 5, Скопје. 

ДЕЛТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ С.А. од 
Луксембург 8 Авенија Марија Тереза Луксембург. 

Зголемување на основната главнина: 3.232.251 ДЕМ 
во денарска противредност 100.005.800,00 ден. 

Паричен влог: 700.00 ДЕМ во ден. противвредност. 
Непаричен влог од 2.532.251 ДЕМ во ден. против-

вредност 78.347.800,00. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 152/ 

98. (12244) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1753/98, на регистарска влошка 1-4459-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на директор на 
Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало 
„БИСТРАКОМЕРЦ" увоз извоз ц.о. Гостивар, ул. 137 
бр.2. 

Се брише Селмани Алил, се запишува Селмани 
Шефкет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1753/ 
98. (11207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1966/98, на регистарска влошка 1-6650-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на Претприја-
тие за производство, трговија, транспорт, услуги, уго-
стителство и туризам „СКУДРИЊЕ КОМЕРЦ" ц.о. 
експорт-импорт с. Скудриње Ростуше. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговскиот промет СЕЛИМИ УРФИЈА - директор на 
претпријатието со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1966/ 
98. (11208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решнието Срег. 
бр. 2291/98 на регистарска влошка 1-58009-0-0-0-го за-
пиша во судскиот регистар прошируваното на дејност 
во внатрешен трговски промет на претпријатие за трго-
вија, производство и шпедиција „РЕАЛ-2" д.о.о. ек-
спорт импорт Гостивар, ул. „Браќа Гиноски" бр. 44-
Госгивар. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет ссе проширува со: 25.2, 25.21,25.23,25.24, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.51 и 55.52. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2291/ 
98. (11209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. 119/98, на регистарска влошка 3-02001999-000-01 
го запиша во судскиот регистар проширувањето на деј-
носта на друштво за производство и промет на големо и 
мало БРАКА ЕЉЕЗИ ДОО увоз извоз с. Доброште, 
Тетово. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста 030003. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 119/98. 
(11211) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2280/98 на регистарска влошка 1-43302-0-0-0 ја 
запиша во судскиот регистар промената на назив, се-
диште, основач, проширувал>е на претпријатие за про-
извоство, трговија и услуги „ОРИМЕКС" Д.О.О. увоз 
извоз с. Џепчишта, Тетово. 

Досегашниот назив, седиште, во иднина се менува и 
ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија и 
услуги „МБА" Д.О.О. увоз извоз, ул. Панко Брашна-
ров бр. 16, Скопје. 

Пристапува Арсов Мирко, Секуловски, Атанас и 
Митревски Бранислав, а истапува Сами Алили. 

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 74.20, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/ 
5. 

Се брише Сами Алили, директор, а се запишува 
Арсов Мирко, директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2280/ 
98. (11211) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2192/98, на регистарска влошка 1-6715-0-0-0 го 
запиша во судскиот регистар приомената на лице овла-
стено за застапување во внатрешен трговски промет и 
НТП на претпријатие за услуги и трговија на големо и 
мало „ДИВАКОМЕРЦ" Д.О.О. увоз извоз Богданци 
ул. „Иво Лола Робар" бр. 15. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вала во внатрешен трговски промет и НТП. 

Да се брише Љушев Петар директор без ограничу-
вање. 

Да се запише Љушев Атанас директор без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 2192/ 
98. (11212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Срег. 
бр. 1105/98 на регистарска влошка 1-49254-0-0-0 го за-
пиша во судскиот регистар проширување на дејност во 
внатрешен трговски промет на претпријатие за произ-
водство, трговија и угостителство „СТАМПИ-КО-
МЕРЦ" д.о.о. Куманово, ул. Бранко Богдански Гуц-
ман" бр.6/298. 

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски 
промет се прошурва со: 090160, 090182, 01281. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1105/ 
98. (11214) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 357/ 

96 од 24.06.1998 година, одлучи стечајната постапка над 
стечајниот должник БИД „МИСИРКОВ" од Битола 
поведена со решение на Окружниот стопански суд во 
Битола Ст. бр. 357/96 од 08.05.1996 година да се за-
клучи. 

Од Основниот суд Битола. (12837) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 233/ 
98 од 30.06.1998 година, над ПП „БОЈАЏИТРАНС" 
извоз-увоз од Д. Хисар ул. „Г. Делчев" бр. 70, со жиро 
с-ка 40301-601-58578, и со дејност транспорт и шпеди-
ција се отвора стечајна постапка но не се спроведува и 
се заклучува. 

Од Основниот суд Битола. (12838) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 224/ 
98 од 01.06.1998 година, над ДОО „ТЕКОМТЕКС" Би-

тола, со седиште на ул. „К. Чолаков" - 34, жиро с-ка 
40300-601-71650, отвори стечајна постапка но не се 
спроведе, се заклучи. 

Од Основниот суд Б итола. (12839) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 223/ 
98 од 01.06.1998 година над ТТУП „АДВАДРО 
ТРАНС" увоз-извоз с. Обедник Д. Хисар со жиро с-ка 
40301-601-61631 отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде, ја заклучи. 

Од Основниот суд Битола. (12840) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 43/97 
од 19.05.1998 година ја заклучи стечајната постапка 
спрема должникот ТП „Центротекстил" ДОО со ПО 
Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 123/95 на Окруж-
ниот стопански суд во Битола од 20.03.1995 година. 

Од Основниот суд Прилеп. (12841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 515/96 од 23.06.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над Претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало „Диоген Компани" 
Скопје ул. „Стево Филиповиќ" бр. 2/54 со жиро с-ка 
40120-601-100879. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12551) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 
278/96 од 10.06.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПП 
„Полтгреис" од Кавадарци ул. „Словенска" бр. 11, со 
решението Ст. бр. 477/96 од 24.06.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник ПТП 
„Евро дрво" ул. „Илинденска" бр. 32 Кавадарци. 

Од Основниот суд Кавадарци. (12664) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 
219/96 од 12.06.1998 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над^ стечајниот должник ПТТ! 
„Мак-ан" ул. „Март" бр. 48 с. Глишиќ Кавадарци; со 
решение Ст. бр. 292/96 од 01.07.1998 година објавува 
сека е заклучена стечајната постапка над стечајниот 
должник ПУТП „Марветра" ул. Индустриска44 бр. 20, 
Кавадарци. 

Од Основниот суд Кавадарци. • (12665) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст. бр. 
31/98 од 07.05.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ППА „Ам-
балажа" ул. „Индустриска" бр. 23 Кавадарци, но истата 
не се спроведува, поради немање имот на должникот, 
со решение Ст. бр. 137/98 од 01.07.1998 година се 
отвора стечајна постапка над стечајниот должник ГО! 
„Гровани ЗТ" ул. „Партизанска44 бр. 15, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд Кавадарци. (12663) 

Основниот суд Кавадарци, објавува со решението 
Ст. бр. 153/98 од 9.07.1998 година отворена стечајна 
постапка над должникот ПОС „ТИКВЕШ44 од Него-
тино ул. „Пекарев" бр. 1. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Љупчо Ризов, ул. 
„Ленинова44 бр. 26, телефон 77-225. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44 со пријава во два примероци со до-



кази на адреса ПОС „ТИКВЕШ", Неготино, за стечаен 
управник. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 4.09.1998 година, Кавадарци во 9 часот 
соба број 23 при овој суд. 

Од Основниот суд Кавадарци. (12842) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 909/96 од 24.VI.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка на МА „Ј1АБИН" ДОО -
Скопје, ул. „Варшавска" бр. 7/3-3 ж.с-ка 40120-601-
66232. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12547) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 166/98 од 22.04.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ТП „БИГМ" 
увоз-извоз ДОО од Скопје ул. „Шуто Оризари" бр. 98 
ж.с-ка 40100-601-324851. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул. „Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријави во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавните побарувања се за-
кажува на 15.09.1998 година во 10,00 часот, во барака 4 
соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12767) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ст. бр. 671/98 од 29.04.1998 година е отворена 
постапка за стечај над стечајниот должник ППУ 
„НИКА 78" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште 
на ул. „Кузман Јосифовски Питу" бр. 15 со жиро 
сметка 40100-601-339172. 

За стечаен управник се определува Душко Тодевски 
од Скопје, ул. „Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет на овој суд со 
пријава во два примерока со докази. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на стечајниот должник на 
ден 02.09.1998 година во 11,30 часот во барака бр. 4 
соба бр. 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12766) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр. 2566/97 од 16.04.1998 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ „МАР-
ТИН-КОМЕРЦ~Е 4 експорт-импорт од Скопје, ул. „2" 
број 20 ж.с-ка 40110-601-274939. 

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од 
Скопје, ул. „Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44 до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на 15.09.1998 година во 10,00 часот, во барака 4 
соба бр. 6 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12763) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 29/96 од 05.12.1997 година стечајната по-
стапка над должникот 3 3 „КОНЧАНКА" од Гевгелија 
е заклучена. 

По правосилноста на решението претпријатието ќе 
се избрише од регистарот на претпријатијата, што се 
води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (12560) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Ст. бр. 1/96 од 30.12.1997 година стечајната по-
стапка над должникот 3 3 „МАРВИНЦИ" од с. Мар-
винци - В алан доко е заклучена. 

По правосилноста на решението, претпријатието ќе 
се избрише од регистарот на претпријатијата, што се 
води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (12559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.791/96 од 01.04.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот П „МАРГЕР" од 
Скопје, кеј „13-ти Ноември" бр. 18. 

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Та-
нева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 454-808. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 01.09.1998 година во 8,20 часот соба број 
60 во Апелациониот суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12544) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ' 
решението Ст. бр.380/96 од 24.12.19% година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПДД „ТРИФ-
КЕ" ДОО Скопје, ул. „Јордан Х.Џинот" бр. 1Л1. 

За стечаен суд»да е одредена Стевка Чесноска Та-
нева, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Коста Костов од 
Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. 266а, телефон 271-188. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 10.08.1997 година во 8,40 часот соба број 
26 во Апелациониот суд-Скопје. (12632) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 7/98 
од 07.07.1998 година, над ПП „Вирмекс", ул. „Бранко 
Радичевиќ" бр. 9, Битола, со жиро сметка 40300-601-
26885 што се води при ЗПП-Битола, дејност трговија, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12660) 
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Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.27/97 
од 30.06.1998 г. ја одобри Програмата за финансиска и 
сопственичка трансформација на ЗППЗ „Кооперанти"-
Битола, прифатена од доверителите на рочиштето одр-
жано на 26.06.1998 година во процент од 68,611%, што 
изнесува повеќе од половината на побаруван>ата на 
сите доверители кои имаат право на глас. 

Од Основниот суд во Битола. (12661) 

Основниот суд во Прилеп ги заклучи стечајните по-
стапки и тоа: со решение Ст.бр.130/98 од 30.07.1998 
година према должникот ПП „Хилда" - Прилеп, ул. 
„Будимаш" бр. 18 б; со решение Ст.бр.29/97 од 
30.06.1998 година према должникот ПП „Данеми" -
Прилеп, ул. „Гоце Делчев" зграда Македонија; со ре-
шение Ст.бр. 159/97 од 3.07.1998 година према ПП 
„Озирис" - Прилеп, ул. „А. Македонски" бр. 2/66. 

Од Основниот суд во Прилеп. (12662) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 486/97 од 2.02.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПП „ПАЈОНИЈА 
ТУРС" од Тетово, ул. „К.Ј.Питу" 57. 

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Етем Исени, од 
с.Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 01.10.1998 година во 9,45 часот, соба бр. 
7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (12663) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 226/ 
98 од 15.06.1998 година отвори стечајна постапка над 
ПП „ЧАГОР ПРОМ-5" с. Лопатица Битола ж-ска 
40300-601-49243, отвори стечајна постапка но не ја спро-
веде, ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12961) 

Основниот суд во Скопје објавува дека со решени-
ето Ст. бр. 1107/96 од 24.Х.1997 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ПТТ Маркетинг „ИН-
ТЕРТРАВЕЛ" од Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 36. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски; судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски 
од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ" бр. 8, телефон 617-
547. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу* 
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник, без одлагање. Ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 7.IX. 1998 година во 11,00 часот соба број 
46 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12912) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст. бр. 636/98 од 14.VII.1998 година се одо-
брува присилно порамнување меѓу должникот мешо-
вито претпријатие за производство и услуги „ЖИЛ-

МА" експорт импорт Д.О.О. од Скопје, со седиште на 
ул. „Железничка" бр. 37-а и жиро сметка бр. 40100-601-
204674 и неговите доверители. 

Со прифатеното присилно порамнување постигната 
е согласност меѓу должникот и доверителите за исплата 
на побарувањето на доверителите што учествувале во 
постапката, а чии побарувања се оспорени, ако допол-
нително истите се утврдат. 

Стечајната постапка над стечајниот должник Прет-
пријатие „ЖИЛ-МА" од Скопје, отворена со решение 
на овој суд. Ст.бр.636/96 од 19.12.1996 година се запира. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12906) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 135/98 од 8.07.1998 година се заклу-
чува ликвидациона постапка над Претпријатието за 
трговија и услуги „КОМПОЈ1ЕС" со седиште на ул. 
„Бојмија" бр. 6/47 со жиро сметка 40100-601-53921. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатијата 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Сг. бр. 130/98 од 7.07.1998 година заклучена 
е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги „Медна Компани" увоз-извоз ДОО 
Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 64, со ж.с-ка 40100-601-
324713. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 144/98 од 5.05.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за инженеринг, маркетинг, консалтинг „ЕНИНГ" ц.о. 
од Скопје, ул. „Никола Русински" 4/1-13, со жиро 
сметка 40120-601-75142. 

За ликвидационен управник е одреден Душко Тодев-
ски од Скопје, ул. „Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-
250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидациониот совет со пријава во два 
примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 1.1Х.1998 година во 8,20 часот соба број 4 при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 123/98 од 1.07.1998 година е заклучена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „Лабор - Комерц" експорт-импорт ДОО 
Скопје, со седиште на ул. „4 Јули" бр. 20 со жиро 
сметка 40120-601-118560. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12824) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 96/98 од 9.07.1998 година заклучена е 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
„Скопласт - Шпед" Скопје со седиште на ул. „Воин 
Драшковиќ" бб со ж.с-ка 40100-601-205421. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (12899) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 71/98 од 6.07.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот ПП „ИН-
ГРАП" ДОО Скопје, ул. „ЈНА" бр. 54-2/15 ж.с-ка. 
40100-601-149151. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л. бр. 106/98 од 6.УП.1998 година е заклу-
чена ликвидациона постапка над должникот ППУ „ДИ-
МАНИ" ДОО Скопје ул. „Франклин Рузвелт" бр. 45-а, 
ж.с-ка. 40120-601-177193. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 5/98 од 10.07.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот трг.др. за про-
мет, услуги и градба „Керамика Комерц" Боби и др. 
ДОО експорт-импорт ул. „Новопроектирана" бб 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-386080. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
роци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавата. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок 
од 3 месеци од објавата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(12989) 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основиот суд Скопје I - Скопје. 
(12904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 96/98 од 9.07.1998 година заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Претпријати-
ето „Скопласт-Шпед" Скопје со седиште на ул. „Воин 
Драшковиќ" бб со ж-ска 40100-601-205421. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12899) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"3дружение 
на Срби и Црногорци во Македонија - градски одбор 
Скопје". (12757) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение 
на ерби и Црногорци во Македонија - месни одбор 
Битола". (12758) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение 
на Срби и Црногорци во Македонија - Скопје". (12759) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение 
на Срби и Црногорци во Македонија - месни одбор 
Куманово". (12760) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократкса партија - Гази Баба - Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Кисела Вода - Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократкса партија - Центар - Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Чаир - Скопје". (13114) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократка партија - Тетово". (13115) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 
ВМРО-Демократска партија Карпош''. (13116) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Кичево". (13117) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Гостивар". (13118) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 
ВМРО-Демократска партија-Струга". (13119) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Охрид". (13120) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 
ВМРО-Демократска партија - Битола". (13121) 
. Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Ресен". (13122) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Прилеп". (13123) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Демир Хисар". (13124) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Титов Велес". (13125) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Кавадарци". (13126) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на 

ВМРО-Демократска партија Струмица". (13127) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Штип". (13128) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Комитет на ' 

ВМРО-Демократска партија - Берово". (13129) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на 

ВМРО-Демократска партија - Кочани". (13130) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 67/98 од 14.УИ.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ПППУ 
„ТОП СТРОЈ" Д.О.О. Скопје бул. „Партизански одре-
ди" бр. 37/1-1 ж-ска 40100-601-277701. 

По правосилноста решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12988) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 138/98 од 9.УП. 1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ПТУ 
„ДИКИ" - КОМЕРЦ" ДОО - Скопје ул. „Јуриј Гагарин 
ДОО - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основиот суд Скопје I - Скопје. (12956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 71/98 од 6.УИ.1998 година е заклучена 
ликвидационата постапка над должникот ПП „ИЗИ-
ГРАЛ" ДОО - Скопје ул. „ЈНА" бр. 54-2/15 ж. ска 
40100-601-149151. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 106/98 од 6.УИ.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ППУ „ДИ-
МАЛ" ДОО-Скопје ул. „Франклин Рузвелт" бр. 45-а, 
ж.ска 40120-601-177193. 



17 јули 1998 

Правоаголен печат под назив:"Претпријатие за про-
извотство и промет "Хемипродукт" експорт - импорт 
ц. о. - Скопје". (12751) 

Тркалезен печат под назив: "Друштво за консалтинг 
и маркетинг " Фил- Мак" - Димитре д.о.о. е.л. Скопје" 

Тркалезен печат под назив:"Интернационал 
фурнитуре и ВУД АД Кочани, во стечај - 1". (12997) 

Тркалезен печат под назив: "Општински сојуз на 
организациите за физичка култура - Струмица".( 13051) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0573494/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ракиповски Јашар ул. М.Тито бр:32, с.Сарај,Скопје. 

Пасош бр. 328875/94,издаден од УВР - Скопје на име 
БлерантЕмини, ул. "О. Кершовани" бр.35,Скопје. 

Пасош бр.974444/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Богатин Илков, ул. "Социјалистичка зора"бр. 34/9, 
Скопје. . (12741) 

Пасош бр.602384/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Пешевска Валентина, бул. "АВНОЈ" бр.16/1-4,Скопје. 

Пасош бр. 0157618/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Пешевски Видан, бул."АВНОЈ" бр. 16/1-4,Скопје. 

Пасош бр.0602687, издаден од УВР - Скопје на име 
Али Бајрам, ул. "Гарсија Лорка" бр 1,Скопје. (12792) 

Пасош бр. 747313/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ајановски Христо, ул. "Т. Хаџијанев" бр.10/1-19, 
Скопје. (12795) 

Пасош бр. 0157821/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Исамедин Синани, ул. "Дижонска" бр. 54 а,Скопје. 

Пасош бр.1092237, издаден од УВР - Гостивар на име 
Салихи Шабан, с.Неготино,Гостивар. (12800) 

Пасош бр. 0750635/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Симеонова Наташа, бул. "АСНОМ" бр.30/3-1, 
Скопје. (12803) 

Пасош бр.669845, издаден од УВР - Тетово на име 
Младеноски Драган, ул. "Косовска" бр. 10,Тетово. 

Пасош бр. 750824/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Сами Муслиовски, ул. "Клинска леса" бр.За,Скопје. 

Пасош бр.356642/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Костовска Даниела, ул."В.Комаров" бр.22/2-15,Скопје. 

Пасош бр. 478544/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тодоровиќ Роберт, ул."Вуковарска" бр.9/1-12,Скопје. 

Пасош бр.212843, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаили Невзат, с. Арачиново,Скопје. (12815) 

Пасош бр.057038, издаден од УВР - Скопје на име 
Зекири Орхан, ул."Х. Халимиќ" бр.9,Скопје. (12816) 

Пасош бр.995378, издаден од УВР - Тетово на име 
Атанасоски Дејан, с. Д. Седларце,Тетово. (12817) 

Пасош бр.064578, издаден од УВР - Тетово на име 
Атанасоска Бора, с. Д. Седларце,Тетово. (12818) 

Пасош бр.995325, издаден од УВР - Тетово на име 
Атанасоска Диана, с. Д. Седларце,Тетово. (12819) 

Пасош бр.064579, издаден од УВР - Тетово на име 
Атанасоски Мирко, с. Д. Седларце,Тетово. (12820) 

Пасош бр. 1020994/97,издаден од УВР- Скопје на име 
Теоеѓозов Томе,ул."Ѓ.Попхристов"бр.З/2-7, Скопје. 

Пасош бр.0897229/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ангеловска Лиле, с. Стојаково,Скопје. (12827) 

Огласот објавен во "Службен весник наРМ" бр.32/98 
за пасош бр. 0280915/94,издаден од на име Поповски 
Давор, ул."Сливовска" бр.2 б,Скопје, се сторнира. 

Пасош бр.0130833/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Димовски Слободан, ул."Бутелска" бр.3/1,Скопје. 

Пасош бр. 354646/94,издаден од УВР - Скопје на име 
.Џавид Шукри, ул."Челопек" бр.5,Скопје. (12831) 
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Пасош бр.91072/93»издаден од УВР - Гостивар на 
име Чулези Шукри, ул."И.Л. Рибар" бр.43,Гостивар. 

Пасош бр.91071 /93 »издаден од УВР - Гостивар на име 
Чулези Незафет, ул. "И.Л. Рибар" бр43,Гостивар. 

Пасош бр. 722859/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Садики Енис, ул. "Д. Груев" бр.764,Скопје. (12907) 

Пасош бр. 674782/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Салиу Фикрете, ул. "Ѓ. Петров" бр.76,Тетово. (12908) 

Пасош бр.515941/95, издаден од УВР - Тетово на име 
Салиу Аријан, ул. "Ѓ. Петров" бр.76,Тетово. (12910) 

Пасош бр.0836252,издаден од УВР - Скопје на име 
Саити Рами, с. Матка,Скопје. (12918) 

Пасош бр. 203343»издаден од УВР - Куманово на име 
Точи Јеру, с. Липково,Куманово. (12927) 

Пасош бр.604986/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Јосифовски Горан, ул. "Џ. Кенеди"бр.25/5-1,Скопје. 

Пасош бр.554573/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Хоџа Мамер, с. Рашче,Скопје. (12960) 

Пасош бр.0445909, издаден од УВР - Скопје на име 
Колевски Зоран,Скопје. (12990) 

Пасош бр.412261,издаден од УВР - Св. Николе на 
име Иванов Стојанче, с.Ерџелија,Свети Николе. 

Пасош бр.0285352/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Најденова Наташа,ул."Д. Груев" бр.3-6/14,Скопје. 

Пасош бр.0812919/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Леонар до Ристовски, ул. "М. Мијалковиќ" бр. 15, 
Скопје. (12993) 

Пасош бр.537584/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Божиновски Гоце, Бул. "АВНОЈ" бр. /1-8,Скопје. 

Пасош бр. Д0001349 на име Даинм Ил>ази,Скопје. 
Пасош бр. Д0000575 на име Сихана Иљази,Скопје. 
Пасош бр. Д0000573 на име Фатљум Иљази,Скопје. 
Пасош бр. Д0000574 на име Зана Ил>ази,Скопје. 
Пасош бр. Д0000572 на име Ѓултен Ил>ази,Скопје. 
Пасош бр.697479/95 на име Танушев Марјан, с. 

Ангелци бр. 33,Отру мица. (13037) 
Пасош бр. 0487020,издаден од УВР - Струмица на 

име Дрвошанова Елена, с. Моноспитово бр.165-а, 
Струмица. (13047) 

Пасош бр.0514299«,издаден од УВР - Тетово на име 
Дехари Ндерим, с. Џепчиште,Тетово. (13085) 

Пасош бр.0513460,издаден од УВР - Тетово на име 
Дехари Меди, с. Џепчиште,Тетово. (13086) 

Пасош бр.0513292, издаден од УВР - Тетово на име 
Дехари Кадри, с. Џепчиште,Тетово. (13087) 

Пасош бр.0513475,издаден од УВР - Тетово на име 
Дехари Назмије, с. Џепчиште,Тетово. (13088) 

Пасош бр.219698/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Будиноски Душан, ул."Маршал Тито "бр .154, Струг а. 

Пасош бр.597339/95 на име Билали Аки, ул. "Лубо-
тенска" бр.33,Тетово. (13090) 

Пасош бр.0245434 на име Ибрахими Бл>ерим, ул. 
"Ван Вардарска" бр.2,Тетово. (13091) 

Пасош бр.438013,издаден од УВР - Штип на име 
Алексов Зоранчо, ул."Добре Радосавлев"бр.27,Штип. 

Пасош бр.259676/94,издаден од УВР - Струмица на 
имб Сувариев Илија, ул."Г.Делчев"бр.79,Струмица. 

Пасош бр.384896,издаден од УВР - Штип на име 
Апостоловски Славе,ул."Крушевска Република"бр.18, 
Штип. (13095) 

Пасош бр.018574 на име Сулејман Џело, ул."Даме 
Груев" бр. 44,Охрид. (13096) 

Пасош бр.0370300, издаден од ОВР - Кичево на име 
Јусуфи Фадил, ул."Тетовска" бр. 5,Кичево. (13097) 

Пасош бр.6689508/95, издаден од ОВР - Виница на 
име Јефтимова Марина, ул."Бел каменар.9, Виница. 
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Пасош бр.403519 на име Ризвански Џавит, с. Веле-
бр до,Гостивар. (13099) 

Пасош на име Ивановиќ - Тимовска Бонка, Стру-
мица. . (13100) 

Пасош бр.69718 на име Салиу Јусуф,ул."Живко Брај-
ковци" бр. 159,Гостивар. (13101) 

Пасош бр.227456 на име Мухтари Вазе, ул. "Ч. Фили-
поски" бр.238,Гостивар. (13106) 

Пасош бр.0297095, издаден од ОВР - Дебар на име 
Уштеленца Намик, ул.иЏ.Уштеленца"бр.13,Дебар. 

Пасош бр.0369847,издаден од ОВР - Дебар на име 
Песјака Бардул, ул."15 Корпус" бр. 36,Дебар. (13108) 

Пасош бр.0570456 на име Јефтомов Панчо,ул."Диме 
Атанасов"бр.2,Кавадарци. (13109) 

Пасош бр.0468121 на име Росоманска Сашка,ул."Диме 
Атанасов" бр.2 »Кавадарци. (13110) 

Пасош бр.979599, издаден од ОВР - Крива Паланка 
на име Стаменковски Бранко, ул."Илинденска"бр. 21, 
Крива Паланка. (13132) 

Пасош бр. 1044180, издаден од ОВР -м Дебар на име 
Далиповска Митка, с. Г. Папрадник, Дебар. (13136) 

Пасош бр. 0183909 на име Апостоловски Симо, бул. 
"А.Македонски" бр. 16-2/6, Радовиш. (13137) 

Чекови од бр. 1814033 до 1814042, од тековна сметка 
бр.21303-20, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кировска Иванка,Скопје. (12685) 
Чекови бр.2651290,2623018,2623021,2589191 и 1217790, 

од тековна сметка бр.89511-17,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Наумовска Кировска 
Виолета,Скопје. (12793) 

Чекови од бр. 1885030 до 1885034, од тековна сметка 
бр. 109664-73, издадени од Комрцијална банка АД 
Скопје на име Богоева Тасиќ Валентина,Скопје. 

Чек бр.4105495, од тековна сметка бр.41915-40, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Здравеска Аница,Скопје. (12801) 

Чекови бр. 3225083, 3225084, 3143412, 3143413, 
3110120, 2782509 и 2702068, од тековна сметка бр. 
56488-60,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Фуга Џемаил,Скопје. (12806) 

Чекови од бр. 3197689 до 3197705, од тековна сметка 
бр.97410-95,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јурукова Фанија,Скопје. (12814) 

Чек бр.4113814,од тековна сметка бр. 383373, издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Миодраг 
Манчиќ,Скопје. (12823) 

Чекови од тековна сметка бр. 125691-62, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Тодорова 
Фанка,Скопје. (12826) 

Чекови од бр.3919327 до 3919335, од тековна сметка 
бр. 15112-66, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Становска Снежана,Скопје. (12829) 
Чекови бр. 2720549 , 2720552 и 2720553, од тековна 

сметка бр. 9060017,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Серафимовски Стојан »Скопје. 

Чекови од бр.2794827 до 2794833 и 2794825, од теков-
на сметка бр. 103789/39 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Весна Мирочевиќ,Скопје. 

Чекови од бр.3922802 до 3922812,3438136 и 2971328, 
од тековна сметка бр. 71097-17,издадени од Комер-
цијална банка АД Скопјена име Георгиевска Даница, 
Скопје. (12955) 

Чек бр.0110003133307, од тековна сметка бр.3603501, 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Дерибабова Марика,Скопје. С12957) 

Чекови бр. 01956478, 01956479, 02097519 и 02097520, 
од тековна сметка бр. 130010338.55,издадени од Комер-
циј ално-инвестициона банка - Куманово на име Ден-
ковска Милица ул."Миле Кипра"бр.53»Куманово. 

Чек бр. 2953060, од тековна сметка бр.11074/01, изда-
ден од Охридска банка а.д. - Охрид на име Спироски 
Јованчо, ул."Галичица" бр. 43»Охрид. (13049) 

Чекови од бр. 2820329 до 2820330, од тековна сметка 
бр.3031/18, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Лазески Раде ул."Васил, Стефоски" бр. 72,Охрид. 

Чекови од бр. 16529176 до 16529185; од бр. 16408786 
до 6408795, 15993391, од бр.15993394 до 15993396 и 
бројот 708, од тековна сметка бр.36622-18, издадени од 
Стопанска банка а.д.- Скопје на име Борче Пасковски, 
ул."Ресенска" бр.6-3/8,Скопје. (13103 ) 

Чекови од бр. 17122418 до 17122432 од тековна 
сметка бр. 48008-19, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје на име Ирена Тодоровска, ул."Руѓер Бош-
ковиќ" бр. 17/2/21, Скопје. (13135) 

Работна книшка на име Петровска Јасмина,Скопје. 
Работна книшка на име Цветковски Сашо,Скопје. 
Работна книшка на име Весели Рамуш,Скопје. 
Работна книшка на име Танева Љиљана,Скопје. 
Работна книшка на име Славкова Бил јана,Скопје. 
Работна книшка на име Шостер Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Манојловиќ Александра, 

Скопје. (12902) 
Работна книшка на име Серафимовски Драган,Дебар 
Работна книшка на име Мамудије Мустаф а, Скопје. 
Работна книшка на име Анастасова Анета,Скопје. 
Работна книшка на име Зејнели Исмаил»Скопје. 
Работна книшка на име Чкаловски Славе,Скопје. 
Работна книшка на име Сафија Цамиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Тасевски Трајан,Скопје. 
Работна книшка на име Грујоски Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Назифоска Нафие, с. Црни-

лиште,Прилеп. (13055) 
Работна книшка на име Ристески Тони,Прилеп. 
Работна книшка на име Османоски Мустафа, с. Де-

бреше,Прилеп. (13060) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Петковски 

Игор,Скопје. (12943) 
Чековна картичка бр.80710-1258-61 и чекови бр. 

154931, 154932, 254934, 254935 и од бр. 323151 до 323153 
издадени од Кредитна банка - Битола на име Или-
јевски Томислав, ул."Мирка Гинова" бр. 15/53, Битола. 

Чековна картичка бр.8690/01,издадена од Стопан«ска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Стамен 
Костадинов,Штип. (13104) 

Свидетелства за I, П и Ш, издадени од ДСУ "Цар 
Самоил" - Ресен на име Божиновски Кирче,Ресен. 

Свидетелство за V одделение,издадено од ОУ "Кочо 
Рацин" - Прилеп на име Коруноски Емил, ул. "К. Ох-
ридски" бр.2/13 »Прилеп. (13053) 

Свидетелства за VI, VII и \ТП одделение, издадени од 
ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп на име Ѓорѓиески Бојанчо, 
ул."Б.Талески" бр. 68,Прилеп. (13054) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од Вечерно 
училиште - Прилеп на име Илиески Петре, ул. "Пи-
ринска" бр.107,Прилеп. (13059) 

Свидетелства од I до IV година и диплома,издадени 
од Тех.Учил."Наце Буѓони" - Куманово на име Мит-
ровски Горан, ул."М.Горки" бр. 6,Куманово. (13062) 

Свидетелства од I до IV одделение на име Мицевска 
Анета,Берово. (13063) 
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Свидетелства за УШ одделение на име Симоновски 
Драган, с. Митрашинци,Берово. (13064) 

Свидетелство за V одделение на име Костевски Ва-
се,Берово. (13065) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Моразовиќ 
Илија, ул.мБелградска"бр. 18,Берово. (13066) 

Свидетелство на име Кантурска Емел,Берово.(13067) 
Свидетелство за УШ одделение на име Дракалкса Е. 

Весна,Берово. (13068) 
Свидетелство за VI одделение на име Богатински 

Александар,Берово. (13069) 
Свидетелство на име Алимановски Шериф,Берово. 
Свидетелства за V и VI одделение на име Дибрамова 

Б ариша,Берово. (13071) 
Свидетелство на име Белковска Елена,Берово. 
Свидетелство за VI одделение на име Цингарска Би-

љана,Берово. (13073) 
Свидетелство на име Начевска Верица, ул."Страшо 

Пинџур" бр.29,Берово. (13074) 
Свидетелство на име Богатиновски Васко, с. Ратево 

Берово. (13075) 
Свидетелство на име Илиевски Илија, с. Двориште, 

Берово. (13076) 
Свидетелство на име Марковска Натка, с. Смојми-

рово, Берово. • (13077) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трошанска 

Добрила, с. Смојмирово,Берово. (13078) 
Свидетелство за УШ одделение на име Казанџиска 

Јасмина, с. Митрашинци,Берово. (13079) 
Свидетелства за V и VII одделение,издадени од ПОУ 

"Рајко Жинзифов" - с.Д.Оризари на име Ибрахимовиќ 
Елвир, с. Г.Оризари,Велес. (13080) 

Свидетелства за I и П година, издадени од ЕТУЦ 
"Кузман Јосифовски-Питу" - Прилеп на име Анета 
Милошеска, Точила 3 Ф 2 4/11,Прилеп. (13081) 

Свидетелство за V одделение, издадени од ОУ "Кли-
мент Охридски"-Прилеп на име Мирческа Марина, ул. 
"Марксова" бр.72,Прилеп. (13082) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ 
"Климент Охридски"-Прилеп на име Ѓорѓиоска Елена, 
ул."Ленин" бр. 83 б,Прилеп. (13083) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение, издадени од 
. ОУ "Пецо Даскалот" - с.Долнени на име Јакимовски 

Васко, с. Сенокос,Прилеп. (13084) 
Свидетелство за завршено средно образование,изда-

дено од УСО "Ѓорче Петров"-Крива Паланка на име 
Алексовски Владе, с. Киселица,Крива Паланка. 

Ученичка книшка, издадена од ТУ "Наце Буѓони" -
Куманово на име Спасовски Далибор,Куманово. 

Индекс бр. 41098, издаден од Економски факултет -
Скопје на име Митев Влатко,Скопје. (12684) 

Индекс бр. 3651, издаден од Природно Математички 
Факултет - Скопје на име Зафировска Биљана, 
Скопје. (12832) 

Штедна книшка бр. 105111 87»издадена од Пелагони-
ска банка - Прилеп на име Димески Димитрока, ул. 
"Ладо Лапецот" бр. 40,Црилеп. (13058) 

Чек бр. 02172240 од тековна сметка бр. 14097-52, 
издадени од Комерцијално инвестицона банка - Кума-
ново на име Цветковиќ Ацо,ул."Јоско Илиевски" бр.4, 
Куманово. (13057) 

Чекови од бр. 17663259 до 17663263, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скбпје на име Методија Петру-
шевски,Скопје. (13102) 
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Чекови од бр. 1127291 до 1127295, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име 
Јелена Јосимовска, ул."И.Л.Рибар" бр. 175,Штип. 

Решение уп. бр. 12-3817,издаден од С. О. Центар -
Скопје на име,Трајко Кехајовски,Скопје. (12799) 

Пасош бр.79311, издаден од ОВР - Кичево на име 
Мирсада Зејноска, с. Лисичани, Кичево. (13145) 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, 3.3. „Љу-
ботен" с. Вратница - Тетово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комнен* ата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на ден 29.06.1998 
година донесе одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на претпри-
јатијата и задругите со општествен капитал кои стопа-
нисуваат со земјоделско земјиште. 

Земјоделската задруга не подлежи на трансформа-
ција според Законот за трансформација на претпријати-
јата и задругите со општествен капитал кои стопанису-
ваат со земјоделско земјиште, бидејќи во задругата 
нема вложено ниту е даден на управување општествен 
капитал. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
задругата која се наоѓа во с. Вратница - Тетово во 
време од 9,00 до 12,00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, „В&В 
СОФТВЕР" ДОО експорт-импорт - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одре-
ди" бр. 4-1/8 во време од 08.00 до 14.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, АД „30 Ју-
ли" - Куманово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Ноември" бб, 
Куманово во време од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ОП „Илин-
ден" - Делчево 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието и пре-
творање на побарувањата ца доверителите во траен 
влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М.М. Брицо" бр. 6 
Делчево во време од 8 до 15 часот. 

(12905) 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД АК 
„Тиквеш" - експорт-импорт Ц.О. Кавадарци 

ОБЈАВУВА 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „29-ти Ноември" 
бр. 5 во време од 7.00 до 14.00 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал Агрокомби-
нат „Лозар" АД - Велес 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го земаат 
управувањето на претпријатието, како основен модел и 
како законски задолжителен модел - претварање на 
побаруван>ата на доверителите во траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Скопски пат" б•б. 
во време од 7.00 до 15.00 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈГП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје 

О б ј а в у в а 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-35/98 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА 
АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА НА ЦЕВКОВОДОТ 
ПОД ПРИТИСОК НА ХЦ „ВРУТОК" I ОД ВИА. 
ТРЕШНА СТРАНА НА 1/3 ОД ДОЛЖИНАТА, СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-35/98, е ЈП 
„Електростопанство на Македонка" со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9 - Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на антикорозивна заштита на цевководот под 
притосок на ХЦ „Вруток" I од внатрешна страна на 1/3 
од должината. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки. 
2. Тендерска документација 
2.1. Тендерската'документација, Предмер на количини 
на работите предвидени со елаборатот за санација на 
цевководот, со која располага набавувачот, заинтере-
сираните понудувачи можат даја подигнат во ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ „ТИ-
ТО" - Гостивар, секој работен ден од 08-14 часот, во 
Градежна служба. Дополнителни информации понуду-
вачите можат да добијат на тел. 042-61-226. 
2.2. Тендерската документација, елаборатот за заштита 
на цевководот, набавувачот на јавниот повик им ја 
става на увид на заинтересираните понудувачи во про-
сториите на ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Подружница ХЕЦ „ТИТО" - Гостивар во Градежна 
служба, на ул. „Браќа Гиноски" бр. 42 Гостивар, секој 
работен ден од 8 до 14 часот, во времето на траење на 
јавниот повик. 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот - изведувачот на санаци-
оните работи и евентуалните подизведувачи. 
3.2. Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни 
цени за секоја позиција од обемот на набавката, пред-
мерот, како и вкупната цена на целата набавка (со сите 
давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство), на паритет 
објект цевковод, изразен во ДЕМ. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање: 
компензација, вирмански. 
3.4. Понудувачот е должен да даде Понуда за целокуп-
ниот обем на набавката даден во предмерот. 
3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги запази 
техничките карактеристики предвидени со проектот за 
санација и предмерот на работата, при што тие треба да 
се во согласност со стандардите во Република Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на санацијата и тоа од 01.09.98 до 30.09.98 год. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странски понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 
4. Доставување на документација 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 
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Доказните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
дена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот и тоа: 
4.2.1. Список на извршени ваков вид на санација во 
последните три години со износите, датумите и прима-
чите. 
4.2.2. Опис на технички средства и алат за ваков вид на 
санација. 
4.2.3. Посочувана на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитет. 
4.2.4. Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитет, со кој се потврдува сообразноста со 
дадените спецификации или стандарди за набавките. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
5. Критериум за избор на најповолен понудувач (со-
гласно член 25 од Законот) 
5.1. Цена од 40-60 бодови. 
5.2. Начин на плаќање од 20-40 бодови. 
5.3. Гаранција на квалитет од 20-40 бодови. 
5.4. Рок на изведувано на санацијата од 10-20 бодови. 
6. Начин н рок на доставување на понудата. 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" Подружница ХЕЦ „ТИТО" - Гостивар (Комисија 
за јавни набавки) ул. „Браќа Гиновски" бр. 42 - 91230, 
Гостивар. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.08.98 
год. во 14 часот, во просториите на ЈП „Електростопан-
ство на Македонија" Подружница ХЕЦ „ТИТО14 ул. 
„Браќа Гиновски" бр. 42 - Гостивар, во присуство на 
овластените претставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основ^ на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија" 

Скопје 

О Б Ј А В У В А 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-34/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА 
НА ТОЛ>АНСКИ ТУНЕЛ ВО ХЦ „ТИТО" ГОСТИ-

ВАР, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1. 1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-34/98, е ЈП 
„Електростопанство на Македонија" со седиште на 
ул. „11 Октомври" бр. 9 Скопје. 
1. 2 Предмет на набавката е прибирање понуди за 

санациони работи за водонепропустност на бетон-
ската облога од Тољански тунел во должина од 3 км. 
(од сифон Дуф до Водостан на ХЦ „Вруток"). 
1. 3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 
1. 4 Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавни 
набавки. 

2. Тендерска документација 
2. 1 Тендерската документација, предмер на коли-
чини на работите предвидени со проектот за сана-
ција на тунелот, со која располага набавувачот, за-
интересираните понудувачи можат да ја подигнат во 
ЈП „Електростопанство на Македонија", Подруж-
ница ХЕЦ „Тито" Гостивар, секој работен ден од 08-
14 часот во Градежна служба. Дополнителни инфор-
мации понудувачите може да добијат на тел. 042/61-
226. 
2. 2 Тендерската документација, проектот за заш-
тита и санација на Тољански тунел, набавувачот на 
јавниот повик им ја става на увид на заинтересира-
ните понудувачи во просториите на ЈП „Електросто-
панство на Македонија", Подружница ХЦ „Тито" 
Гостивар, во Градежна служба, на ул. „Браќа Гино-
ски" бр. 42 Гостивар секој работен ден од 08°° до 1400 

часот во времето на траење на јавниот повик. 

3. Содржина на понудата 
3. 1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот-изведувачот на санаци-
оните работи и евентуалните подизведувачи. 
3. 2 Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни 
цени *а секоја позиција од обемот на набавката, 
предметот, како и вкупната цена на целата набавка 
(со сите давачки согласно со чл. 54, став 3 од Зако-
нот за јавни набавки-ако набавката е од странство) 
на паритет објект Тол>ански тунел изразен во ДЕМ. 
3. 3 Понудата треба да ги содржи начинот на пла-
ќање: компензација, вирмански. 
3. 4 Понудувачот е должен да даде понуда за цело-
купниот обем на набавката даден во предмерот. 
3. 5 Понудувачот е должен во понудата да ги запази 
и техничките карактеристики предвидени со проек-
тот за санација и предмерот на работата, при што 
тие треба да се во согласност со стандардите во 
Република Македонија и со меѓународните стан-
дарди кои сс прифатени во Република Македонија. 
3. 6 Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на санацијата и тоа од 01.09.98 г. до 30.09.98 г. 
3. 7. Понудата треба да има рок на важност. 
3. 8 Понудите од странски понудувачи треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

4. Доставување па документација 
4. 1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4. 2 Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот и тоа: 
4. 2. 1 Список на извршени ваков вид на санација во 
последните три години со износите, датумите и при-
мачите. 
4. 2. 2 Опис на технички средства и алат за ваков вид 
на санација. 
4. 2. 3 Посочувана на вклучени технички лица, осо-
бено на оние задолжени за контрола на квалитет. 
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4. 2. 4 Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитет, со кој се потврдува сообразноста 
со дадените спецификации или стандарди за набав-
ките. 
4. 3 Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите 
наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
4. 4 Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29, став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
( согласно член 25 од Законот) 
5. 1 Цена од 40-60 бодови 
5. 2 Начин на плаќање од 20-40 бодови. 
5. 3 Гаранција на квалитет од 20-40 бодови. 
5. 4 Рок на изведување на санацијата од 10-20 бо-
дови. 

6. Начин и рок на доставување на понудата 
6. 1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот. 
6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: 

ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Подружница ХЕЦ „Тито" Гостивар 
(Комисија за јавни набавки) 
ул. „Браќа Гиноски" бр. 42 
91230-ГОСТИВАР 

6. 5 Отворана на понудите ќе се изврши на 
04.08.1998 год, во 10°° часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" Подружница 
ХЕЦ „Тито", ул. „Браќа Гиноски" бр. 42 Гостивар, 
во присуство на овластените претставници на пону-
дувачите. 
6. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои ја не-
маат целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 

набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Скопје 

О Б Ј А В У В А 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-36/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ЦЕЛОСНА ВОДОНЕПРОПУСТНОСТ НА ВОДЦА 

КОМОРА ВО ХЦ „РАВЕН" 

1. Општи одредби 
1. 1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-36/98, е ЈП 
„Електростопанство на Македонија" со седиште на 
ул. „11 Октомври" бр. 9 Скопје. 
1. 2 Предмет на набавката е прибирање понуди за 
изведба на градежни работи за обезбедување на це-
лосна водонепропустност на Водна комора во ХЦ 
„Равен". 

1. 3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со правно 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 
1. 4 Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки. 

2. Тендерска документација 
2. 1 Тендерската документација, Предмер на коли-
чини на работите предвидени со елаборатот за сана-
ција на комората, со одреден тип на фолија на вгра-
дување, со која располага набавувачот, заинтереси-
раните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП 
„Електростопанство на Македонија", Подружница 
ХЦ „Тито" Гостивар, секој работен ден од Об°°-М00 

часот во Градежна служба. Дополнителни информа-
ции понудувачите може да добијат на тел. 042/61-
226. 
2. 2 Тендерската документација, елаборатот за из-
ведбата на работите на Водна комора, набавувачот 
на јавниот повик им ја става на увид на заинтереси-
раните понудувачи во просториите на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија", Подружница ХЦ „Ти-
то" Гостивар, во Градежна служба, на ул. „Браќа 
Гиноски" бр. 42 Гостивар секој работен ден од 08°° 
до 1400 часот во времето на траење на јавниот повик. 

3. Содржина на понудата 

3. 1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот-изведувачот на градеж-
ните работи и евентуалните подизведувачи. 
3. 2 Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни 
цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
предмерот, како и вкупната цена на целата набавка 
(со сите давачки согласно чл. 54, став 3 од Законот 
за јавни набавки-ако набавката е од странство) на 
паритет објект Водна комора во ХЦ „Равен", изра-
зен во ДЕМ. 
3. 3 Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање: компензација, вирмански. 
3. 4 Понудувачот е должен да даде понуда за цело-
купниот обем на набавката даден во предмерот. 
3. 5 Понудувачот е должен во понудата да ги запази 
и техничките карактеристики предвидени со елабо-
ратот и предмерот на работата, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија. 
3. 6 Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на работите и тоа од 01.09.98 г. до 30.09.98 г. 
3. 7. Понудата треба да има рок на важност. 
3. 8 Понудите од странски понудувачи треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

4. Дос*тавување на документација 
4. 1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавни набавки. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет кој го 
издава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. 
Документот за бонитет треба да с оригинален или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4. 2 Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот и: 
4. 2. 1 Список на извршени ваков вид на работи во 
последните три години со износите, датумите и при-
мачите. 
4. 2. 2 Опис на технички средства и алат за ваков вид 
на работа. 
4. 2. 3 Посочување на вклучени технички лица, осо-
бено на оние задолжени за контрола на квалитет. 
4. 2. 4 Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитет, со кој се поврзува сообразноста 
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со дадените спецификации или стандарди за набав-
ките. 
4. 3 Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не сс однесува ниту еден од случаите 
наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
4. 4 Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29, став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач ( со-
гласно член 25 од Законот) 

5. 1 Цена од 40-60 бодови 
5. 2 Начин на плаќање од 20-40 бодови. 
5. 3 Гаранција на квалитет од 20-40 бодови. 
5. 4 Рок на изведување на работата од 10-20 бодови. 

6, Начин и рок на доставување на понудата 
6. 1 Понудата се доставува согласно Член 52, 53 и 54 
од Законот 
6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Подружница ХЕЦ „Тито" Гостивар 
(Комисија за јавни набавки) 
ул. „Браќа Гиноски" бр. 42 
91230- ГОСТИВАР 

6. 5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.08.98 год, во 1200 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија" Подружница 
ХЕЦ „Тито", ул. „Браќа Гиноски" бр. 42 Гостивар, 
во присуство на овластените претставници на пону-
дувачите. 
6. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја не-
маат целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-33/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ РЕ-
МОНТНИ АКТИВНОСТИ ВО ПОДРУЖНИЦАТА 
РЕК „ОСЛОМЕЈ" - ОСЛОМЕЈ, СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-33/98, е ЈП 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, со се-
диште на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1. 2 Предмет на набавката е прибирање понуди за: 
1.2.1 Ремонтни активности во ТЕД „Осломеј" - Осло-
меј 
1.2.1.1 Ремонтни работи во машинска сала и помошни 
објекти, 
1.2.1.2 Ремонтни работи во котел, 
1.2.1.3 Ремонтни работи на допрема на јаглен и по-
мошни објекти, 

1.2.1.4 Ремонтни работи од електроодржување, 
1.2.1.5 Ремонтни работи од градежно одржување. 
1.2.2 Ремонтни активности во Рудник „Осломеј" -
Осломеј 
1.2.2.1 Ремонтни работи на јаглен систем (багери, Само-
одни ленти, транспортни ленти и дробилична по-
стројка), 
1.2.2.2. Браварски работи, 
1.2.2.3 Заварувачки работи, 
1.2.2.4 Електричарски работи, 
1.2.2.5 Технолошко чистење. 
1. 3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1 Тендерската документација со која располага наба-
вувачот заинтересираните понудувачи можат да ја по-
дигнат во ТЕЦ „Осломеј" - Осломеј, и Рудник „Осло-
меј" - Осломеј, при што дополнителни информации 
можат да се добијат на тел. 095-36-960 за ТЕЦ „Осло-
меј" - Осломеј, и на тел. 095-36-927 за Рудник „Осломеј 
- Осломеј, кај техничките раководители. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот изведувачот на ремонтните 
активности и евентуалните подизведувачи. 
3.2 Понудата да ги содржи сите единични и вкупни цени 
за секоја позиција од обемот на набавката, изразени во 
час, килограм, м, м3, и други мерни единици, како и 
вкупната цена на целата набавка (собите давачки со-
гласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки - ако 
набавката е од странство), на паритет РЕК „Осломеј" -
Осломеј, изразена во ДЕМ. 
3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање 
(готовинско, компензационо, одложено плаќање). 
3.4 Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати 
целокупниот обем на набавката од точка 1. 2 или одре-
дени делови од истата. 
3.5 Понудувачот е должен да ги запази техничките ка-
рактеристики на набавката (техничките специфика-
ции), при што тие треба да се во согласност со стандар-
дите во Република Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Република Македонија. 
3.6 Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на ремонтните активности. 
3.7 Понудата треба да има рок на важност. 
3.8 Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот, како и други 
докази - потврди, и тоа: 
4.2.1 Докази за техничка способност 

- Список на извршени услуги од ваков вид во послед-
ните три години во износите, датумите и приемачите. 
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- Опис на техничките постројки на понудувачот, 
мерките што ги презел за обезбедување на квалитет и 
истражувачки работи. 

- Посочувана на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот. 

- Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитет. 

- Список на извршители со квалификациона струк-
тура според карактерот на ремонтните работи за ваков 
вид на објекти со соодветно искуство во работата. 

- Сите потребни средства и алат за работа. 
- Потребни важечки атести за заварување, работа 

на висина и други сертификати за поедини специјално-
с т во зависност од карактерот на работата. 
4.2.2 Дополнителни услови кои понудувачот треба да ги 
исполни 

- Превозот на работниците до работно место и назад 
го обезбедува понудувачот. 

- Трошоците за исхрана, сместување на работни-
ците паѓаат на товар на понудувачот. 

- Ситен потрошен материјал (разредувачи, средство 
за одмастување, пуцвал др.) ги обезбедува понудува-
чот. 

- Потрошен материјал за заварување (електроди и 
гасови) ги обезбедува понудувачот, со исклучок на спе-
цијалните електроди што е обврска на Набавувачот. 

- Специјален алат обезбедува Набавувачот и истиот 
се дефинира по договарање. 

- Работењето ќе се врши 12 часа непрекинато, во 
работни и неработни денови, вклучувајќи и празници, а 
по потреба и 24 часа. 

- Добавувачот назначува раководител на објектот 
со 6-ти или 7-ми степен на стручна подготовка, со по-
требно работно искуство. 

Распоредот на времето на работа, како и бројот на 
извршители се дефинира спрема соодветните рокови за 
завршување на ремонтните работи. 

Воведувањето во работа на Добавувачот го врши 
Набавувачот, записнички со извршена дефектажа и 
утврдување на обемот на работа. 

Добавувачот нема право за договорениот обем на 
работа да ангажира друг субјект без согласност на На-
бавувачот. 
4.3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4 Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
4.5 Понудувачот треба да даде гаранцада во вид на депо-
нирани средства или банкарска гаранција во висина од 
5% од вкупната вредност на набавката. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Критериум за избор на најповолен понудувач е според 
член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, и 
тоа: 

-Цена на чинење 40 бода 
-Технички квалитет 35 бода 
- Рок на извршување на работи 10 бода 
- Начин на плаќање 5 бода 
- Постремонтен сервис 5 бода 
-Техничка помош 5 бода 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

6. 1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 

ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Подружница РЕК „Осломеј" - Осломеј 
(Комисија за јавни набавки за Подружница РЕК „О-

сломеј") - Кичево 

6. 5 Отворање на понудите ќе се изврши на 4.08.1998 
година, во 12 часот, во просториите на РЕК ОСЛОМЕЈ 
- КИЧЕВО, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6. 6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат.-

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98) Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство 

објавува 

О Г Л А С 
ЗА ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПО-

НУДИ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Моторни возила, марка 
„Лада Нива" 1,7 

Количина: 19 (деветнаесет) 

2. РОК И МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВ-
КАТА: 

Рок: Набавката да се изврши најмногу во рок од 10 
(десет) дена по склучувањето на договорот. 

Место: Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Скопје. 

3. ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЗИ-
ЛАТА: 

Возилата да се со сиво•маслинеста боја и со „зим-
ски" гуми. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- Најниска цена по возило (цена без данок на промет 
и царина), 

- Најкратко време на испорака, 
- Најповолни услови на плаќање 
- Најповолни услови за сервисирање на возилата и 

обезбедување со резервни делови 
5. Секој понудувач да достави Гаранција за економска и 
финансиска состојба и техничка способност на понуду-
вачот за извршување на предлогот на понудата 

6. Плаќањето ќе се врши во денари на жиро сметка на 
понудувачот 

7. Јавното отворање на понудите ќе се изврши вториот 
ден по завршувањето на рокот за доставување на по-
нуди. 

8. Понудите се примаат во рок од 15 (петнаесет) дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија" и весникот „Нова Македо-
нија". 
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9. Понудите да се доставуваат на следната адреса: 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАР-
СТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
Ул. „Ленинова" број 2 - Скопје 

Министерство м земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 26/98) Министер-
ството за внатрешни работи на Република Македонија 

објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ВРЗ ОСНОВА НА ПО-

СТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК 
1. Име и адреса на набавувачот: 

Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Р. 
Македонија 

2• Предмет и количество на набавката е: 
Набавка на компјутерска опрема-дискови единици и 

контролер според следнава спецификација: 

RAMAC Virtual Array 2 Turbo (RVA) количина 1 
-160 GB storage capacity (up to 720 GB) 
- RAID 6 architecture 
- Built-in compression and compaction 
- Virtual disk architecture with up to 256 volumes in 
3380 or 3390 format (IBM 3380 and 3390 format emula-
tion) 
- 1GB cache (up to 4 GB) 
- self-tuning subsystem 
- compact single-frame subsystem 
- Hot Spare HDAs 
- Up to 8 concurrent transfers to host 
- Media Date Rate 10.2 MB/s to 15.4. MB/s 
- 8 ESCON ports for connectivity to the IBM 9221 
system 

ESCON shannel adapter for IBM 9221 Enterprise Ser-
ver количина 1 
3. Видот и квалитетот на опремата треба да одговара 
на стандардите на квалитет и безбедност за опрема која 
опслужува Информационен Систем на Министерство 
за внатрешни работи 

4. Понудите да содржат: 
- Цена изразена во САД Долари, без царина и данок 
- Услови на плаќање 
- 30% од вредноста до 30.XI 1998 г. 
- 30% од вредноста до 31. V 1999 г. 
- 40% од вредноста до 30.IX 1999 г. 
- Рок на испорака на опремата 
- Рок на важност на понудата 
- Детални технички карактеристики на опремата 
- Дефиниран гарантен рок и информација за распо-
ложивост на сервис за техничко одржување на опре-
мата после истекот на гарантниот рок 
- Профил на понудувачот: Стручно-технички квали-
фикации, компетентност, организираност, сервисна 
служба, авторизација за продажба и сервисирање на 
ваков вид опрема 
- Тендерска документација според Законот за јавни 
набавки 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- технички квалитет 
- функционални карактеристики 

- ниво за безбедност на функционирање и заштита 
- постопродажни сервиси и расположивост на тех-
ничка поддршка 
- начин на плаќање 
- цена 

6. Доставување на понудите 
Писмените понуди да се достават лично во Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Мат 
кедонија на 29.07.1998 година, во 10 часот. 

7. Завршни одредби 
При изготвувањето и доставувањето на писмените 
понуди задолжително да бидат применети одредбите 
од Законот за јавни набавки објавен во „Службен 
весник на РМ" број 26/98. 

Информации можат да се добијат на телефон 112-
141 и 111-139. 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за образование и физичка култура објавува 

О Т В О Р Е Н ПОВИК БР. 4 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ОПРЕМА ЗА ОСНОВНИТЕ И ЈАВНИТЕ 

СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 
физичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бб - Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Опрема за ос-
новните и јавните средни училишта. 

1.3. ВИД И КОЛИЧИНА: 
- За потребите на основните училишта: 

1. Ученичка клупа (130x50x 76) 1880 парчиња 
2. Ученичка столица 3760 парчиња 
3. Наставничка катедра (130 x60 x76) 10 парчиња 
4. Наставничка столица 10 парчиња 
5. Плотни за клупи 454 парчиња 
6. Седишта за столчиња 10689 парчиња 
7. Наслони за столчиња 10844 парчиња 

- За потребите на јавните средни училишта: 
1. Ученичка клупа (130 х 50 х76) 187 парчиња 
2. Ученичка столица 374 парчиња 
3. Плотни за клупи 126 парчиња 
4. Седишта за столчиња 140 парчиња 
5. Наслони за столчиња 140 парчиња 

1.4. КВАЛИТЕТ: Опремата треба да биде израбо-
тена согласно постојните стандарди и нормативи за 
опрема. 

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

лица чие седиште, односно место на живеење е Репу-
блика Македонија. 

2. РОКОВИ 

2.1. Краен рок за испорака на опремата е 15.09.1998 
година. 

2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворање на понудите. 

2.3. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од 
објавувањето на Отворениот повик. 
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3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Преглед на опрема со технички карактеристики 
и преглед за дистрибуција на опремата по училишта. 

3.2. Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование и физичка култура на 
ул. „Пролет" бр. 1, соба 3 и 4 со одреден надоместок. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по 

парче и вкупна цена на опремата. 
4.2. Во цената да се пресметани транспортот, данок, 

истовар и други зависни трошоци. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува во еден орган ален приме-

рок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно 
лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање во архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на ул. „Вел>ко Влахо-
виќ" бр. 9, Скопје, или со предавање на Комисијата на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отварање на понудите. 

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „не отворај" како и бројот на Отво-
рениот повик, во средината на пликот да биде назна-
чена адресата на Министерството за образование и фи-
зичка култура. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

5.4.1. Документ за бонитет и документ со кој пону-
дувачот потврдува дека ги има измирено сите обврски 
спрема државата во изминатиот шестмесечен период. 
Се доставува оргинален документ издаден во тековниот 
месец (или заверена фотокопија) од ЗПП на Република 
Македонија. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници од понудувачите ќе биде извр-
шено во 10,00 часот на 04.08.1998 година во простори-
ите на УСО „Раде Јовчевски Кфрчагин" Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на 
Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 

7.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
тел. 232-978. 

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за образование и физичка култура објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИСПОРАКА НА 
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО И МАЗУТ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОД ДЕЈНОСТА НА ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЈАВНОТО СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТ-

СКИОТ СТАНДАРД 

I.- ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и фи-
зичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 9 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Екстра лесно масло за 
горење (ЕЛ) и мазут. 
1.3. Квалитет: Квалитетот на екстра лесното масло 
за горење и мазут да одговара на Правилникот за 
квалитет на маслата за горење („Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 47/83 и „Сл, весник на РМ" бр. 81/93). 
1.4. Количество: 8.628.966 литри масло и 53.700 ли-
три мазут од кои за: 
- Основното образование: 
- масло 5.598.800 литри 
- Јавно средно образование: 
- масло 2.375.916 литри 
-мазут 29.700 литри 
- Ученички и студентски стандард: 
- масло 654.250 литри 
-мазут 24.000 литри 

1.5. Начин на плаќање: доколку се бара аванс (мак-
симум 30%), продавачот обезбедува банкарска гаран-
ција во висина на бараниот аванс. 

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.7. Право на учество имаат сите правни лица реги-

стрирани за ваков вид дејност чие седиште е во Репу-
блика Македонија. 

II. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите. 

2.2. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од 
денот на објавуваното на Јавниот повик. 

2.3. Рок на испорака на горивото: сукцесивно по 
динамика и количини определени од Министерството. 

III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерска документација - преглед на корис-
ници, може да се подигне во Министерството за образо-
вание и физичка култура, ул. „Пролет" бр. 1- Скопје, 
соба бр. 3 и 4, со одреден надоместок. 

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба даја содржи: цената по 1 литар 
масло односно мазут со пресметан данок, акцизи, за-
висни трошоци, транспорт до крајните корисници и 
истовар. 

4.2. Цените да бидат искажани во денари. 
4.3. Начин на плаќање. 
4.4. Понудувачот може да достави понуда за испо-

рака на најмалку една општина наведена во тендер-
ската докдументација. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање во архивата на Министерството за 
образование и физичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" 
бр. 9 - Скопје, или со предавано на Комисијата на 
Министерството на самото место на денот и часот на 
јавното отворано. 

5.3. Понудата се доставува во запечатен коверт. На 
предната страна од ковертот, во горниот лев агол, 
треба да биде назначено „Не отворај", како и бројот на 
јавниот повик, во средината на ковертот да биде назна-
чена адресата на Министерството за образование и фи-
зичка култура. 

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација. 
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5.4.1. Документ за бонитет и документ со кој пону-
дувачот потврдува дека ги измирил сите обврски 
спрема државата во изминатиот шестмесечен период. 
Се доставува оригинален документ издаден во теков-
ниот месец (или заверена фотокопија). 

5.4.2. Изјава дека против субјектот не е поведена 
стечајна постапка (заверена од надлежен орган) и доказ 
дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

5.4.3. Референц-листа за досега извршени работи од 
ваков вид. 

5.4.4. Понудувачот е должен со понудата да при-
ложи доказ за техничка согласност, согласно член 23 од 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 

VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластените претставници на понудувачите ќе биде 
извршено на 30.07.1998 година, во 10 часот, во просто-
риите на Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин" -
Скопје. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон: 232-978. 

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за образование и физичка култура објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОГРЕВНО ДРВО И ЈАГЛЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРЖАВНИТЕ 
СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: Министерство за образование и фи-
зичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје 
1.2. Предмет на набавката: огревно дрво и јаглен за 
потребите на основните училишта и државните 
средни училишта. 
1.3. Вид: Дабово или буково огревно дрво и јаглен -
лигнит. 
1.4. Количина: 31.867 кубни метри односно 45.484 
просторни метри огревно дрво и 1.390 тони јаглен. 
1.5. Квалитет: 
1.5.1. Огревно дрво прва (I) класа, 
1.5.2. Јаглен лигнит со гранулација од 80 до 160 мм. 
1.6. Цена: Единствена цена за една општина по про-
сторен и кубен метар (задолжително да се дадат 
двете цени) за огревното дрво, а цена по тон за 
јагленот. Во понудената цена треба да се содржани 
трошоците за превоз, манипулативни трошоци, 
истовар, данок и други трошоци. Понудената цена 
да биде дадена во денари. 
1.7. Обем на понудата: Истата да се однесува за сите 
училишта во една или повеќе општини. 
1.8. Место на испорака: Училишен двор. 
1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.10. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица чие седиште, односно место на живеење е Ре-
публика Македонија и кои се регистрирани за овој 
вид дејност. 

2. РОКОВИ 

2.1. Краен рок за испорака на нарачката е 30.09.1998 
година. 
2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
отворана на понудата. 
2.3. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од 
објавуваното на јавниот повик. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Прегледи за дистрибуција на нарачката по учи-
лишта. 
3.2. Тендер документацијата може да се подигне во 
Министерството за образование и физичка култура, 
ул. „Пролет" бр. 1 - Скопје, соба бр. 4 со одреден 
надоместок. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворно лице на субјектот. 
4.2. Понудите се доставуваат препорачано по 
пошта, со предавање во архивата на Министер-
ството за образование и физичка култура на ул. 
„Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје, или со предавана 
на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и 
часот на јавното отворано на понудите. 
4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол 
треба да биде назначено „Не отворај" како и бројот 
на јавниот повик, во средината на пликот да биде 
назначената адреса на Министерството за образова-
ние и физичка култура. 
4.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација. 
4.4.1. Документи за бонитет и документ со кој пону-
дувачот потврдува дека се измирен и сите обврски 
спрема државата во изминатиот шестомесечен пе-
риод. Се доставува оригинален документ издаден во 
тековниот месец (или заверена фото копија) од ЗПП 
на Република Македонија . 
4.4.2. Изјава дека против субјектот не е поведена 
стечајна постапка (заверена од надлежен орган) и 
доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршено на дејност. 
4.5. Понудувачот е должен со понудата да приложи 
доказ за техничка способност, согласно член 23 од 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Јавното отворал>е на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите ќе биде извр-
шено во 10,00 часот на 29.07.1998 година во простори-
ите на УСО „Раде Јовчевски - Корчагин" - Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој учесник може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
тел. 232-978 
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О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
З А ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ПО-
РАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1998 
ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на движењето на цените 
на производителите на индустриски производи во јуни 
1998 година во однос на мај 1998 година е - 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е - 0.010. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во јуни 1998 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува 0.068. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на јуни 1998 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1997 година е - 0.024. 

В.д. директор, 
Дончо Герасимовскн, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
1010. Одлука за помилување на осудени лица . . . 1905 
1011. Одлука за именување членови на Посеб-

ната комисија за изготвување предлог за 
именување на индивидуален работоводен 
орган на Вишата земјоделска школа при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски" -
Битола 1905 

. 1012. Одлука за определување на опрема, мате-
ријали и услуги од одбранбен и безбедно-
сен карактер 1905 

1013. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни производи и услуги . 1906 

1014. Одлука за определување највисоки цени на 
ПТТ услуги 1906 

1015. Одлука за определување највисоки цени на 
одделни комунални услуги 1906 

1016. Одлука за ослободување од плаќање ради-
одифузна такса на корисници на радио и 
ТВ приемници од подрачја кои немаат ква-
литетен радиотелевизиски сигнал 1907 

1017. Одлука за давање согласност, на ценовни-
цигге на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со шуми „Македонски шуми" - п«о. -
Скопје 1907 

1018. Одлука за давање концесија за вршење на 
јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци . . 1907 

1019. Одлука за давање концесија за вршење на 
јавна телекомуникациска услуга за пренос 
на податоци 1907 
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1020. Одлука за давање концесија за вршење на 
радиодифузна дејност 1908 

1021. Одлука за изменување на Одлуката за на-
малување на цената на становите во оште-
ствена сопственост 1909 

1022. Одлука за измена на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел утврден со Буџе-
тот на Република Македонија за 1998 „го-
дина 1909 

1023. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за давање на одобрение за осно-
вање на Приватно средно училиште „Јахја 
Кемал" Скопје 1909 

1024. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Гоце Делчев" 
село Стенче - Тетово 1910 

1025. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Страшо Пинџур" 
село Мало Коњаре - Прилеп 1910 

1026. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ордан Михај лев-
ски-Оцка"-Прилеп 1910 

1027. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Климент Охрид-
ски"-Прилеп . 1910 

1028. Одлука за*давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Дане Крапчев" -
Скопје 1910 

1029. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кочо Рацин" -
Прилеп 1910 

1030. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Григор Прличев" 
нас. Железарница - Скопје 1911 

1031. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Браќа Милади-
новци" село Миладиновци - Скопје 1911 

1032. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Кузман Јосифов-
ски - Питу" - Скопје . 1911 

1033. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Ванчо Прке" -
Штип 1911 

1034. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1911 

1035. Решение за утврдување на опрема која 
може да се увезе без плаќање царина 1912 

1036. Решение на Републичката геодетска 
управа 1912 

1037. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 62/98 од 1 јули 1998 година . 1912 

1038. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 198/97 од 1 јули 1998 го-
дина 1913 

Колективни договори 
9. Колективен договор за изменување и 
дополнување на Колективниот договор за 
здравствена дејност на Република Македо-
нија 1914 

Акти на коморите 
10. Правилник за начинот и постапката за 
издавање и одземање на лиценца за работа. 1916 

Коефициенти за движењето на цените на 
производителите на индустриски произ-
води и порастот ца трошоците на живот во 
Република Македонија за месец јуни 1998 
година 1936 
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