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2031. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од 

Уставот на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 
од Законот за помилување ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/93), претседателот на 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА рСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Сабри Севѓули Бајрами, од Скопје, во траење од 
3 месеци, 

2. Кочко Ѓорѓи Газепов од Радовиш, во траење од 
3 месеци, 

3. Јован Кирил Ристов*од Струмица, во траење од 3 
месеци. ' 

И 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 

1. Тодорче Симон Тодевски од Скопје, во траење 
од 3 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

2032. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕН-
СКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ И МА-
ТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ, ПРИЗНАВАЊЕ, 

ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОРТА 

1. Се прогласува Законот за семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување, приз-
навање, одобрување и заштита на сорта, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 11 ма) 2000 година. 

Бр. 07-2028/1 Претседател 
И мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ 
И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ, ПРИЗНА-
ВАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА СОРТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 ' 
Со овој закон се уредува производството, доработ-

ката, прометот и извозот и увозот на семенскиот ма-
теријал, садниот материјал и материјалот за размно-
жување од растително потекло, како и признавањето, 
одобрувањето и заштитата на сортата со исклучок на 
семенскиот материјал и садниот материјал од шумски 
растенија. 

' Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. Семенски материјал е материјал кој е наменет за 
производство на растенија, кои се размножуваат гене-
ративно; 
2.Саден материјал од луковици и кртоли е материјал 
што е наменет за производство на растенија добиен од 
луковица и кртоли; 
3. Саден материјал е материјал што е наменет за про-
изводство на растенија од винова лоза и овошки, кој 
се размножува вегетативно и генеративно; 
4. Материјал за размножување се растенија и делови 
од растенија од градинарски растенија (зеленчук), 
овошни растенија, лоза и украсни растенија, што се 
наменети за производство на растенија или посебно за 
одгледување добиен во инвитро систем; 
5. Предосновен семенски материјал е материјал од 
претходен степен од било која генерација од родител-
ските компоненти и основното семе, а претставува 
најмала количина на семе која одгледувачот ја корис-
ти за одржување на сортата и за производство на ос-
новното семе; 
б.Основен семенски материјал е материјал кој е про-
изведен од одржувачот, согласно со прифатениот ме-
тод за одржување на сортата, внесена во листата на 
сорти или под чија контрола и упатство е добиен и 
признат како основен семенски материјал, наменет за 
производство на сертифициран семенски материјал; 
7. Сертифициран семенски материјал е материјал кој 
е добиен непосредно од основниот семенски материјал 
или од семенски материјал од претходен степен кој ги 
исполнува условите утврдени за сертифициран семен-
ски материјал; 
8. Сертифициран семенски материјал прва генерација 
е материјал кој е добиен од сертифициран семенски 
материјал и ги исполнува условите утврдени за серти-
фициран семенски материјал прва генерација; 
9. Стандарден семенски материјал е материјал кој е 
застапен само кај градинарските растенија, одобрени 
или внесени сорти во листа на сорти, што одговараат 
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на условите утврдени за стандарден семенски матери-
јал; 
10. Трговски семенски материјал е материјал на одре-
дени видови растенија, освен зеленчуковите видови 
што одговара на видот и е одобрен како трговски се-
менски материјал во посебни услови; 
11. Предосновен саден материјал е материјал од прет-
ходен степен од било која генерација од родителските 
компоненти и основниот саден материјал кој претста-
вува најмала количина која одгледувачот ја користи 
за одржување на сортата и за производство на основ-
ниот саден материјал; 
12. Основен саден материјал е материјал кој е произ-
веден од одржувачот, согласно со прифатениот метод 
за одржување на сортата, внесена во листата на сорти 
или под чија контрола и упатство е добиен и признат 
како основен саден материјал, наменет за производ-
ство на сертифициран саден материјал; 
13. Сертифициран саден материјал е материјал кој е 
добиен од основен саден материјал (матични растени-
ја) кој ги исползува условите утврдени за сертифици-
ран саден материјал; 
14. Сертифициран материјал за размножување е мате-
ријал кој е добиен од основен материјал за размножу-
вање кој ги исполнува условите утврдени за сертифи-4 

циран саден материјал за размножување; 
15. Стандарден саден материјал е материјал од одоб-
рени сорти винова лоза, овошни растенија и украсни 
растенија кои одговараат на утврдените услови за 
стандарден саден материјал; 
16. Стандарден материјал за размножување е матери-
јал од одобрени сорти винова лоза, овошни растенија 
и украсни растенија кои одговараат на утврдените ус-
лови за стандарден материјал за размножување; 
17. Трговски саден материјал е материјал на одредени 
видови што одговара на видот и е одобрен како тргов-
ски саден материјал; 
18. Трговски материјал за размножување е материјал 
на одредени видови што одговара на видот и е одоб-
рен како трговски материјал за размножување; 
19. Мешавина на семенски материјал е материјал .на 
одредени видови, сорти или категории во меѓусебни 
мешавини; 
20. Вид (Ѕреаеѕ) е целокупност на индивидуи со исто 
потекло видови растенија, збирки и поделби на видо-
вите растенија; 
21. Наследни компоненти се родителски форми, сорти 
и линии одгледувани за создавање на други сорти; 
22. Сорта е група растенија-индивидуи карактеристич-
ни по некоја важна стопанска особина; 
23. Линија-клон е потомство од едно самооплодено 
растение; 
24. Род е повеќе блиски видови растенија групирани 
според важни заеднички карактеристики; 
25. Автор е создавач и одржувач на сортата; 
26. Сопственик на сорта е правно и физичко лице кое 
ја создало сортата; 
27. Одржувач е автор-создавач, правно и физичко ли-
це овластено од авторот и сопственикот и правно и 
физичко лице определено со лиценца за одгледување 
на сортата; 
28. Производство е процес на добивање на категорија 
на семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување, под стручна и здравствена контрола 
од овластени правни лица; 

29. Доработка е процес на сушење, пречистување, сор-
тирање, гланцирање, дробење, грушење, обеззаразу-
вање, пакување, пломбирани, сертифицирање, сместу-
вање и чување на семето; 
30. Пуштање во промет е понуда, чување на залихи за 
издавање и секој вид, давање на други правни лица на 
семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување; 
31. Увоз и извоз е пуштање во промет на семенски ма-
теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње во и од Република Македонија; 
32. Листа на сорти е листа на одобрени и заштитени 
сорти; 
33. Листа на видови растенија е листа на одобрени ви-
дови растенија; 
34. Земја-членка е земја-членка на Европската унија; 
35. Членка на меѓународното здружение е држава, ко-
ја е член на Меѓународното здружение за заштита и 
одгледување на растенијата и 
36. Меѓународни договори се билатерални и мултила-
терални договори, како и прописи на Европската уни-
ја кон кои пристапила или ги склучила Република Ма-
кедонија. 

Член 3 
Заради вршење на роботите со контролата на про-

изводството, доработката, прометот, увозот и извозот 
кај семенскиот материјал, садниот материјал и мате-
ријалот за размножување, како и признавањето, одоб-
рувањето и заштита на сортата се оснива Управа за 
семе и саден материјал ( во натамошниот текст; Упра-
ва) во состав на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
II. ПРОИЗВОДСТВО, ДОРАБОТКА, ПРОМЕТ, УВОЗ 
И ИЗВОЗ НА СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЗМНОЖУВАЊЕ 

Член 4 
Во производство, доработка и промет може да се 

пушти семенски материјал, саден материјал и матери-
јал за размножување од растително потекло, ако е во 
листа на сорти од следниве категории: 

1. Предосновен семенски материјал; 
2. Основен семенски материјал; 
3. Сертифициран семенски материјал; 
4. Сертифициран семенски материјал прва генера-

, Џија; 
5. Стандарден семенски материјал; 
6. Трговски семенски материјал; 
7. Предосновен саден материјал; 
8. Основен саден материјал; 
9. Сертифициран саден материјал; 
10. Сертифициран материјал за размножување; 
11. Стандарден саден материјал; 
12. Стандарден материјал за размножување; 
13. Трговски саден материјал; 
14. Трговски материјал за размножување и 
15. Мешавина на семенски материјал. 
Категориите основен семенски материјал; серти-

фициран семенски материјал; сертифициран семенски 
материјал прва генерација; стандарден семенски мате-
ријал; сертифициран материјал за размножување; ос-
новен саден материјал; сертифициран саден матери-
јал; стандарден саден материјал и стандарден матери-
јал за размножување подлежат на испитувања и пост-
контрола на сортата и материјалот во текот на веге-
тација и во лабораторија, а категориите трговски се-
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менски материјал, трговски саден материјал, трговски 
материјал за размножување и мешавина семенски ма-
теријал подлежат на контрола по потреба. 

Постконтролата во текот на вегетација ја врши 
Комисија за постконтрола формирана од министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. Коми-
сијата ја утврдува состојбата со предлог за одобрува-
ње или одбивање на посевот доставен до Управата. 
Постконтролата во лабораторија ја врши правно лице 
овластено од министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Начинот за вршење на испитувањата и посткон-
тролата, како и висината и начинот на плаќањето на 
трошоците за таа намена ги пропишува министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

1. Производство на семенски материјал, саден 
материјал и материјал за размножување 

Член 5 
Производство на семенски материјал, саден мате-

ријал и материјал за размножување може да врши тр-
говско друштво кое ги исполнува следниве услови: 

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице со 
завршен Земјоделски факултет од соодветна област 
со работно искуство најмалку три година во производ-
ство на семенски материјал, саден материјал и матери-
јал за размножување и 

2. Да има обезбедено површини, објекти, опрема, 
соодветна лабораторија и стручна контрола. 

Производство на семенски материјал, саден мате-
ријал и материјал за размножување може да врши и 
физичко лице со завршен Земјоделски факултет од 
соодветната област со работно искуство од најмалку 
три години во производство на семенски материјал, 
садниот материјал и материјалот за размножување и 
да ги исполнува условите од став 1 точка 2. на овој 
член. 

Производителите од ставовите 1 и 2 на овој член 
се запишуваат во Регистарот на производители што се 
води во Управата. 

Член 6 
За производство може да се употреби семенски ма-

теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње ако ги исполнува следниве услови: 

1. Сортата да е призната согласно со член 52 од 
овој закон; 

2. Сортата да е објавена согласно со член 57 од 
овој закон; 

3. Сортата да не е со изминат рок на важење сог-
ласно со член 54 од овој закон; 

4. Сортата да е со потребната чистота, ртливост и 
здравствена состојба; 

5. Да се одредени комбинациите на калемите и 
подлогите кај калемената винова лоза и овошките; 

6. Да се одредени видовите кај кои основниот се-
менски материјал треба да се добие од признат пред-
основен семенски материјал; 

7. Да се одредени видовите кај кои од сертифици-
ран семенски материјал од прва генерација може да се 
добие сертифициран семенски материјал од втора ге-
нерација; 

8. Да се одредени методите за одобрување на про-
изводството на семенски материјал; саден материјал и 
материјалот за размножување и за земање проби; , 

9. Да е обезбеден саден материјал од основен или 
сертифициран саден материјал за производство на са-
ден материјал на луковици и клубени; 

10. Да се одредени видовите и методите за оплеме-
нување на материјалот за размножување и земање 
проби и 

11. Да се намирени трошоците сврзани со одобјру-
вањето и заштитата на сортата. 

Условите од став 1 точки 4, 5, 6, 7, 8 и 10 на овој 
член ги пропишува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Член 7 
Семенски материјал и саден материјал, освен саден 

материјал добиен од луковици и кртоли, произведен 
во странство, може да биде одобрен за производство 
од министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство без контрола на посевот во полски услови 
ако е: 

1. основен семенски материјал и саден материјал 
кој е добиен од предосновен семенски материјал и 
предосновен саден материјал и 

2. сертифициран семенски материјал и сертифици-
ран саден материјал. 

Член 8 
Ако снабдувањето со сертифициран семенски ма-

теријал и сертифициран саден материјал, не е обезбе-
дено во Република Македонија или од земја со која 
Република Македонија има склучено меѓународен до-
говор, министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство може да одобри производство на стан-
дарден семенски материјал и стандарден саден мате-
ријал за стопански цели со определена чистота, ртли-
вост, здравствена состојба и сортна чистота во завис-
ност од видовите култури. 

Член 9 
Производителот на семенски материјал, саден мате-

ријал и материјал за размножување води евиденција за: 
1. масата и бројот на парчињата, како и потеклото 

на семенскиот материјал, садниот материјал, матери-
јалот за размножување употребен за производство; 

2. масата и бројот на парчињата за издадениот се-
менски материјал, садниот материјал и материјалот за 
размножување; 

3. масата и бројот на парчињата од семенскиот ма-
теријал, садниот материјал и материјалот за размно-
жување кој е употребен за сопствено производство и 

4. другата количина на семенски материјал, саден 
материјал и материјал за размножување која е одби-
ена или вратена назад. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води во по-
себна книга. 

Формата и содржината на книгата од став 2 на овој 
член ги пропишува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. » ' 

Податоците од евиденцијата се чуваат три години 
од денот на нивното внесување во книгата на евиден-
ција. 

Член 10 
Производителот е должен да го пријави производ-

ството на семенски материјал, саден материјал и мате-
ријал за размножување, до Управата и до овластеното 
правно, лице за вршење на стручни прегледи и тоа за: 

1) семенскиот материјал еден месец после свадба-
та и 

2) садниот материјал и материјалот за размножу-
вање најдоцна до 30 април во тековната година. 

Производителот е должен да достави извештај до 
Управата за произведените количини на семенски ма-
теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње по видови и сорти. 

• *ѓ-гчѕг "г 1 -е - : • ' Ш 'Г Т -Г1Ѓ*-' ' 



Стр. 2 3 8 6 -Бр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК; НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 мај 2000 

Пријавувањето на производството од став 1 на овој 
член се врши со посебен образец, чија форма и содр-
жина ги пропишува министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство и го определува рокот за 
доставување на извештајот од став 2 на овој член. 

Член И 
Заради заштита на потрошувачот, при појава на 

отстапувања на пропишаните својства на сортата се 
врши дополнителна контрола на квалитетот и иденти-
тетот на сортата на семенскиот материјал, садниот 
материјал и на материјалот за размножување од одоб-
рената сорта, земајќи ги предвид и биолошките особи-
ни, дали: 

1) одговараат на утврдените својства наведени во 
решението за одобрување на сортата и другите важни 
ознаки и 

2) здравствената состојба е исправна. 
Ако со дополнителната контрола од став 1 на овој 

член се потврди дека семенскиот материјал, садниот 
материјал и материјалот за размножување не се иден-
тични на сортата и видот, тогаш министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство може на произ-
водителот да му го забрани тоа производство до пот-
врдување на квалитетот и идентитетот. 

Квалитетот и идентитетот на сортата ја утврдува 
Комисија за доплонителна контрола формирана од ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Комисијата од став 3 на овој член врши дополнител-
на контрола на квалитетот на семенскиот материјал, 
садниот материјал и материјалот за размножување, 
заради утврдување на идентитетот на сортата согласно 
со одредбите на Меѓународната организација за пос-
тконтролни тестови за испитување на идентитетот и 
чистотата на вариететот (ОЕЅО) и Меѓународната ор-
ганизација за квалитетните својства на семето (1ЅТА). 

Министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство ја определува висината на трошоците за ут-
врдување на квалитетот и дентитетот на сортата. 
Средствата по оваа основа ќе се користат за намените 
предвидени во Програмата од член 86 став 3 на овој 
закон. Средствата ќе се уплатуваат на посебна сметка 
- сопствени приходи на Министерството зз земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Член 12 
Министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство може по исклучок да одобри за производ-
ство и доработка на семенски материјал, саден мате-
ријал и материјал за размножување кој не ги исполну-
ва условите од член 6 став 1 точки 1 до 5 на овој закон 
во случај на елементарни непогоди, недостиг на паза-
рот од семенски материјал, саден материјал и матери-
јал за размножување кој ги исполнува пропишаните 
услови или во други случаи утврдени со меѓународни 
договори кој Република Македонија ги има склучено 
или им пристапила. * 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство може по исклучок да одобри производство на 
трговски семенски материјал, трговски саден материјал 
и трговски материјал за размножување во случај на гу-
бење на видот како последица од елементарни непого-
ди. Трговскиот семенски материјал, трговскиот саден 
материјал и трговскиот материјал за размножување 
треба да одговора на видот со пропишаните услови. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува квалитетните својства во од-
нос на чистотата, ртливоста, здравствената состојба и 

формата на видовите на трговскиот семенски матери-
јал и трговскиот саден материјал кој треба да биде 
пуштен во производство и промет. 

2. Доработка на семенски материјал, саден матери-
јал и материјал за размножување 

Член 13 
Доработка на семенски материјал, саден материјал 

и материјал за размножување може да врши трговско 
друштво кое ги исполнува следниве услови: 

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице за 
доработка на семенски материјал, саден материјал и 
материјал за размножување, со завршен Земјоделски 
факултет од соодветна област со работно искуство 
најмалку три години во доработка на семето и 

2. Да има обезбедено соодветни објекти, опрема и 
стручна контрола. 

Доработувачите од став 1 на овој член се запишу-
ваат во Регистарот на доработувачи што се води во 
Управата. 

Член 14 
За доработка може да се употреби семенски мате-

ријал, саден материјал и материјал за размножување 
ако ги исполнува условите од член 6 став 1 точки 1,2, 
3,4 и 5 на овој закон. 

Член 15 
Стручна контрола на производството на семенски 

материјал, саден материјал и материјал за размножу-
вање и доработка може да врши стручно лице овлас-
тено за одобрување на семенски посеви, посеви со лу-
ковици и кртоли, лозови и овошни насади. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство донесува акт за овластувањето од став 1 на 
овој член. 

Актот за овластување од став 2 на овој член се об-
јавува во "Службен весник на Република Македонија". 

Стручното лице од став 1 на овој член треба да е 
со завршен Земјоделски факултет од соодветната об-
ласт со работно искуство најмалку 5 години во произ-
водство и доработка на семенски материјал, саден ма-
теријал и материјал за размножување, 

Одобрувањето на посевот од став 1 на овој член се 
врши со издавање на апробационо уверение од страна 
на стручното лице. 

Трошоците за извршување на стручната контрола 
од став 1 на овој член ги поднесуваат носителите на 
производството и доработката. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ја определува висината и начинот на пла-
ќање на трошоците за вршење на стручната контрола 
на производството и доработката одделно по видови 
култури. 

Член 16 
Испитување на квалитетните својства на семенски-

от материјал, садниот материјал и материјалот за раз-
ложување и идентитетот на сортата може да врши 
правно лице овластено од министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство кое ги исполнува 
следниве услови: 

1. Да има вработено најмалку едно стручно лице за 
вршење на лабораториски анализи со завршен Земјо-
делски факултет од соодветна област со работно ис-
куство најмалку Три години во струката и 

2. Да има обезбедено соодветна лабораторија со 
потребна опрема за квалитетно вршење на анализите.' 

Извршените испитувања за идентитетот на сорта-
та може да се потврдат од овластена служба од друга 
земја со која Република Македонија има склучено ме-
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ѓународен договор или од земја со која нема склучено 
меѓународен договор, според меѓународните договори 
што ја обврзуваат Република Македонија. 

3. Промет на семенски материјал, саден материјал 
и материјал за размножување 

Член 17 
Промет на семенски материјал, саден материјал и 

материјал за размножување може да врши трговско 
друштво кое ги исполнува следниве услови: 

1. Да им вработено најмалку едно стручно лице за 
вршење промет со завршен Земјоделски факултет од 
соодветна област со работно искуство од најмалку три 
години и 

2. Да има обезбедено соодветен малцински прос-
тор за сместување на семенскиот материјал, садниот 
материјал и материјалот за размножување. 

Трговското друштво од став 1 на овој член се запи-
шува во Регистарот на прометници што се води во Уп-
равата. 

Член 18 
Семенскиот материјал и садниот материјал може 

да се пушти во промет ако ги исполнува следниве ус-
лови: 

1. Да е одобрен како основен семенски материјал, 
основен саден материјал, сертифициран семенски ма-
теријал, сертифициран саден материјал и стандарден 
саден материјал; 

2. Да е одобрен согласно (јо член 8 на овој закон, 
како стандарден семенски материјал и истиот да одго-
вара на пропишаните услови за стандарден семенски 
материјал; 

3. Да е одобрен согласно со член 12 став 1 и член 
21 став 4 на овој закон како трговски семенски мате-
ријал и трговски саден материјал за стопански цели, 
да е идентичен на формата да се извршени анализи за 
способноста за ртењето на семето, како и здравстве-
на состојба од овластено правно лице; 

4. Да е дозволен увоз согласно со член 23 и член 28 
став 1 на овој закон; 

5. Да има договор или согласност од авторот за 
размножување како предосновен семенски материјал 
од некоја дозволена сорта и истиот да е даден на земја 
со која Република Македонија има склучено меѓуна-
роден договор; 

6. Ако не е заштитена, а припаѓа на некоја сорта 
или група растенија што се означени и опишани и ако 
не постои причина која ја поништува ознаката според 
член 51 став 1 од овој закон и ги исполнува условите 
утврдени во член 6 од овој закон; 

7. Да е доработен и прописно пакуван согласно со 
член 29 од овој закон и 

8. Да е оригинално пакуван од производителот или 
доработувачот. 

Член 19 
Трговското друштво кое семенскиот материјал и 

садниот материјал прво го пушта во промет или пов-
торно го пакува и пушта во промет, потребно е да во-
ди евиденција за тежината и бројот на парчињата и 
потеклото. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води во по-
себна книга. 

Формата и содржината на книгата од став 2 на овој 
член и начинот на водење на евиденцијата ги пропи-
шува министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Податоците од евиденцијата се чуваат три години 
од денот на нивното внесување во книгата на евиден-
ција. 

Член 20 
Материјалот за размножување може да се пушти 

во промет ако ги исполнува следниве услови: 
1. Да е одобрен како материјал за размножување; 
2. Ако не е заштитен како материјал за размножу-

вање од овошни растенија, лозја и украсни растенија, 
а припаѓа на некоја сорта или група на растенија што 
се означени и доволно точно опишани и ако не постои 
причина која ја поништува ознаката според член 49 
став 1 на овој закон и која одговара на условите утвр-
дени според член 6 став 1 на овој закон; 

3. Да припаѓа на некоја сорта како материјал за 
размножување на зеленчук, која е призната согласно 
со член 52 од овој закон или е внесена во листа на сор-
ти во некоја земја со која Република Македонија има 
склучено меѓународен договор и 

4. Ако е прописно пакуван согласно со член 30 и 
член 32 од овој закон. 

Материјалот за размножување може да биде пуш-
тен во промет се додека одговара на условите за стан-
дарден материјал или ако не одговара на тие услови, а 
се користи за научни и изложбени цели. 

Член 21 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство може да дозволи семенски материјал од 
различни видови, сорти или категории, да се увезе и 
пушти во промет во меѓусебна мешавина, како и во 
мешавина со сорти и видови кои не подлежат на усло-
вите за семенски материјал, доколку има потреба од 
нив во земјата само за стопански цели. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство за заштита на потрошувачот може да од-
обри одреден материјал за размножување да се пушти 
во промет ако се достави ознаката и описот според ус-
ловите утврдени во член 20 став 1 точка 2 на овој за-
кон. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство заради заштита на потрошувачот, може по 
исклучок да одобри одреден материјал за размножува-
ње да биде пуштен во промет кој не ги исполнува ус-
ловите од став 2 на овој член во случај на елементарни 
непогоди и недостиг на пазарот од материјал за раз-
множување кој ги исполнува пропишаните услови или 
во други случаи утврдени со меѓународни договори. 

Ако снабдувањето со сертифициран семенски ма-
теријал не е обезбедено, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство може да дозволи пушта-
ње во промет трговски семенски материјал од 
одредени видови и количини за стопански цели. 

Трговски, семенски и саден материјал мора да биде 
идентичен на формата кај видовите кај кои пуштање-
то во промет на семенскиот материјал и садниот мате-
ријал е условено со одредени форми. 

Заради обезбедување на семенски материјал од од-
редени видови култури за одреден временски период, 
а најмногу до една година, министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство може да одобри 
увоз на сертифициран семенски материјал од одреде-
на сорта, ако е во рок на важење согласно со член 52 и 
ако издаденото решение според член 56 на овој закон 
е истоветно со одобрувањето во земјата извозник. 

4. Увоз и извоз на семенски материјал, саден мате-
ријал и материјал за размножување 

Член 22 
Увоз и извоз на семенски материјал, саден матери-

јал и материјал за размножување може да врши тргов-
ско друштво кое ги исполнува следниве услови: 
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1. Да има вработено најмалку едно стручно лице со 
најмалку завршен Земјоделски факултет од соодветна 
област со работно искуство од најмалку три години и 

2. Да има обезбедено соодветен малцински прос-
тор за сместување на семенскиот материјал, садниот 
материјал и материјалот за размножување. 

Трговското друштво од став 1 на овој член се запи-
шува во Регистарот на увозници и извозници што се 
води во Управата. 

Член 23 
Увоз и извоз на семенски материјал, саден матери-

јал и материјал за размножување може да се врши од 
категориите на основен семенски материјал, сертифи-
циран семенски материјал, стандарден семенски мате-
ријал и стандарден саден материјал ако: 

1) сортата е одобрена и нејзиното одобрување не е 
оспорено; 

2) е во рок на важење утврден со член 52 од овој 
закон; 

3) не подлежи на ограничувања за ставање во про-
мет освен ако Република Македонија е овластена да 
го забрани пуштањето во промет семенскиот матери-
јал, садниот материјал и материјалот за размножува-

ч ње од оваа сорта согласно со меѓународнте договори и 
4) сортата е наменета за одгледување, за истражу-

вање, за изложување, за признавање и за одобрување 
за воведување нова сорта. 

Увоз на стандарден семенски материјал, саден ма-
теријал и материјал за размножување, како и нивно 
пуштање во промет може да биде одобрен согласно со 
член 8 од овој закон. 

Увоз се одобрува ако семенскиот материјал, садни-
от материјал и материјалот за размножување одгова-
раат на условите утврдени во член 6 став 1 точка 4 на 
овој закон. Ако семенскиот материјал, садниот мате-
ријал и материјалот за размножување е одобрен во 
земја со која Република Македонија има склучено ме-
ѓународен договор, тогаш семенскиот материјал, сад-
ниот материјал и материјалот за размножување треба 
да одговараат на најниско утврдените услови пропи-
шани во таа земја и на европските стандарди. 

Член 24 
Заради заштита на потрошувачот при прометот, 

увозот и извозот на семенскиот материјал, садниот 
материјал и материјалот за размножување потребно е 
да се обезбеди сертификат за: 

1) квалитет според условите пропишани од Меѓу-
народната организација за квалитетните својства на 
семето (1ЅТА); 

2) идентитет според условите пропишани од Меѓу-
народната организација за постконтролни тестови за 
испитување на идентитетот и чистотата на вариететот 
(ОЕСБ) и 

3) здравствена исправност според условите пропи-
шани во Меѓународната конвенција за заштита на рас-
тенијата (1РРС). 

Член 25 
Заради заштита и одржување на квалитетот на до-

машното производство на семенски материјал, саден 
материјал и материјал за размножување, министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство може да 
го забрани или ограничи увозот на семенскиот мате-
ријал, саден материјал и материјал за размножување 
од одредени сорти кои се признати во Република Ма-
кедонија. 

Член 26 
Условите пропишани во член 23 став 1 и член 25 на 

овој закон не се применуваат врз семенскиот матери-
јал, садниот материјал и материјалот за размножува-
ње кој: 

1) се наоѓа под царински надзор; 
2) е наменет за сеење, садење или расадување во 

полињата во граничното подрачје на Република Маке-
донија од оваа страна на границата, а со која се стопа-
нисува од другата страна на границата на Република 
Македонија и 

3) се наоѓаат во официјални испитувања за призна-
вање на сортата во Република Македонија. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство може да дозволи увоз на семенски матери-
јал, саден материјал и материјал за размножување 
што не одговара на пропишаните услови од член 23 на 
овој закон ако истиот: 

1) е наменет за размножување врз основа на дого-
вор за размножување, а произведениот семенски ма-
теријал треба да биде извезен; 

2) врз основа на договор за размножување со земја 
со кој^ Република Македонија има склучено меѓуна-
роден договор според член 18 став 1 точка 5 од овој 
закон кој е размножен во странство; 

3) е одобрен согласно со член 7 од овој закон; 
4) е наменет за доработка и пакување за повторен 

извоз или пуштен во промет како стандарден семен-
ски материјал, трговски семенски материјал, трговски 
саден материјал и трговски материјал за размножува-
ње доколку пуштањето во промет на истиот е одобре-
но според член 8, член 12 став 1 и член 21 став 5 од 
овој закон; 

5) како семенски материјал, саден материјал и ма-
теријал за размножување е наменет за реекспорт и 

6) е наменет за одгледување, истражување, изло-
жување и испитување за службени цели. 

Член 27 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство може доколку е потребно за спроведување 
на меѓународните договори да пропише, семенскиот 
материјал, садниот материјал и материјалот за раз-
множување наменет за извоз надвор од земјите член-
ки, да се одржува одделно од друг семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување и исти-
от соодветно да се означи, како и да ги определи пот-
ребните податоци и видот на означувањето. 

5. Означување и пакување на семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување 

Член 28 
Семенскиот материјал, садниот материјал и мате-

ријалот за размножување, со исклучок на трговскиот 
семенски материјал и трговскиот саден материјал, мо-
же да биде пуштен во промет, само ако има ознака на 
сортата која мора да биде лесно препознатлива и јасно 
читлива. 

Означувањето и пакувањето на семенскиот мате-
ријал, садниот материјал и материјалот за размножу-
вање го врши производителот или доработувачот на 
семенскиот материјал, садниот материјал и материја-
лот за размножување. 

Член 29 
Семенскиот материјал, садниот материјал и мате-

ријалот за размножување може да биде увезен или 
пуштен во промет само во пакување или во садови до-
колку ги исполнува условите утврдени во член 18 став 
1 на овој закон. 
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Кај садниот материјал и материјалот за размножу-
вање снопчињата и садовите се изедначени со пакува-
њето. 

Врз пакувањето или врз садовите треба да се наве-
дат: 

1. Видот на семенскиот материјал, садниот матери-
јал и материјалот за размножување; 

2. Ознаката на сортата; 
3. Категорија на семенскиот материјал, садниот 

материјал и материјалот за размножување и 
4. Кај основниот семенски материјал, сертифици-

раниот семенски материјал, сертифицираниот семен-
ски материјал прва генерација, стандардниот семенски 
материјал и стандардниот саден материјал бројот на 
решението за одобрување, а кај трговскиот семенски 
материјал и трговскиот саден материјал бројот на од-
обрението за увоз. 

Член 30 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство заради заштита на потрошувачот и за уре-
дување на прометот на семенскиот материјал и садни-
от материјал, ќе ги пропише: 

1. Видот на означувањето, на пакувањето или 
видот на садовите, нивното затворање и осигурува-
ње на затворањето; 
2. Потребните податоци кај одреден семенски ма-
теријал и саден материјал, на, или во пакувањата, 
или садовите да се наведат додатни податоци осо-
бено за производителот или правното лице што 
врши промет, потеклото, времето и видот на про-
изводството, размножувањето и третирањето, вре-
мето на земање проби и затворањето, својствата, 
сортирањето, составот, целта на употребата, тежи-
ната и бројот на парчињата и 
3. Начинот на пакувањето на семенскиот матери-
јал и садниот материјал од одредени сорти или ка-
тегории при што да се користи само не употребу-
ван материјал за пакување или посебно третирани 
садови. 
Заради олеснување на прометот со семенски ма-

теријал и саден материјал и за заштита на потрошу-
вачот, министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство може да дозволи исклучоци во врска со па-
кувањето и означувањето предвидено во член 29 на 
овој закон доколку има недостиг на пазарот од одре-
ден вид на семенски материјал и саден материјал. 

Член 31 
Садниот материјал и материјалот за размножува-

ње може да биде увезен или пуштен во промет само 
ако е врзан во снопчиња, спакуван во рдреден матери-
јал за пакувале или садови и да биде означен. 

Член 32 
Семенскиот материјал, садниот материјал и мате-

ријалот за размножување не смее да биде пуштен во 
промет со ознака, податок или пакување што може да 
доведе во заблуда, особено за својствата, потеклото, 
квалитетот и третирањето. 

Реколтен материјал не смее да се пушти во промет 
како семенски материјал и саден материјал или мате-
ријал за размножување со ознака, податок или фор-
ма што може да биде употреблив како семенски мате-
ријал, саден материјал и материјал за размножување. 

Член 33 
Од денот на купувањето на семенскиот материјал, 

садниот материјал и материјалот за размножување ва-
жи гаранцијата за автентичноста на видот на некоја 
сорта за време од една година за семенскиот матери-
јал и садниот материјал кај едногодишните култури и 
за време од три години за садниот материјал и мате-
ријалот за размножување кај повеќе годишните кул-
тури. 

Член 34 
Правното лице што го пушта во промет, дорабо-

тува и пакува семенскиот материјал, садниот матери-
ја^ и материјалот за размножување, треба во рок од 
еден месец пред пуштање во промет, да го пријави во 
Управата: 

1. Сопственото производство од основен семенски 
материјал, сертифициран семенски материјал и сер-
тифициран семенски материјал прва генерација и 
стандарден семенски материјал, стандарден саден ма-
теријал и стандарден материјал за размножување и 

2. Семенскиот материјал и садниот материјал што 
го издава на крајниот потрошувач. 

Правното лице од став 1 на овој член води евиден-
ција за влезот и излезот на семенскиот материјал, сад-
ниот материјал и материјалот за размножување по те-
жина и број на парчиња и истата со пропратна доку-
ментација да ја чува шест години, а за материјалот за 
размножување, треба да води евиденција за потекло-
то, производството, за чување на остатокот од мате-
ријалот за размножување и за извршените испитува-
ња. 

Евиденцијата од став 2 на овој член се води во кни-
га за евиденција, чија содржина и форма ја пропишува 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

Член 35 
Заради обезбедување сигурност во производ-

ството на семенскиот материјал и одржувањето на 
растителните видови, чии зрна може да се користат 
освен за семе и за други намени, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство дава согласност. 

Видовите растенија од став 1 на овој член се: . 
- тврда пченица - ТгШсит Дигаш, 
- сончоглед - НеИап&иѕ Аппииѕ, 
- кикиритки - АгасШѕ Нуро§е, 
- сусам - Ѕеѕатит тсИсит, 
- афион - Рарауег Ѕоттѓегит и 
- тиква - Сисигвка реро. 

Ш. ПРИЗНАВАЊЕ, ОДОБРУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА СОРТА 

1. Постапка за признавање и одобрување на сорта 
Член 36 

Барање за признавање и одобрување на сорта под-
несува сопственикот и авторот. 

Кога сортата е создадена од повеќе автори, право 
за поднесување за признавање и одобрување на сорта-
та имаат сите создавачи. Во случај еден или повеќе од 
создавачите на сортата да се откажат во постапката за 
признавање и одобрување на сортата, другите созда-
вачи го остваруваат тоа право. 

Право за поднесување барање за признавање и 
одобрување на сорта, создадена во државни, научни и 
други институции, има институцијата со авторот, во 
рок од три месеци од завртување на испитувањето 
по барање на авторот. Во спротивно правото за приз-
навање и одобрување на сортата преминува на авто-
рот. 

Кога сортата е создадена врз основа на договор 
меѓу правното лице и авторот, правото за поднесува-
ње барање за признавање и одобрување припаѓа на 
лицето определено со договорот. 

Барањата за признавање и одобрување на сорта од 
ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член ве поднесуваат до 
Управата. 

Право за поднесување на барање за признавање и 
одобрување на сорта имаат и сопственици и автори на 
сорта од други земји преку овластени застапници во 
Република Македонија. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство ги пропишува елементите кои треба да се 
содржани во барањето. 

Член 37 
Барањето се отфрла ако барателот: 
1) не ја доставил потребната количина семе* или 

материјал за размножување и пропишаните докумен-
ти со сите потребни податоци; 

2) не дал ознака за сортата; 
3) не ги уплатил утврдените трошоци за испитува-

ње на сортата и 
4) пријавил веќе пријавена, односно призната или 

одобрена сорта. 
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Член 38 
Управата го објавува на огласна табла, барањето 

за признавање и одобрување на сортата со наведување 
на видот, ознаката или привремената ознака, како и 
името и адресата на барателот, одгледувачот и на зас-
тапникот во постапката. 

Член 39 
Заради утврдување на особините на сортата наве-

дени во член 44 на овој закон, истата се става во испи-
тување во рок од една до пет години зависно од видот 
на културата. 

Листата на видови растенија со определено време 
на испитување ја пропишува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Член 40 
За признавање и одобрување на сорта, министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство форми-
ра комисии составени од стручни лица од областа на 
генетиката и селекцијата на растенијата по група на 
култури и тоа: 

1. Комисија за полјоделски и градинарски растен-
ија; 

2. Комисија за овоштарски растенија и винова ло-
за и 

3. Комисија за холтикултурни растенија. 
Комисиите од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член се 

надлежни за разгледување и давање предлози: 
1) по барањата за признавање и одобрување на 

сортата; 
2) по барањата за продолжување на признавањето 

и одобрувањето на сортата; 
3) за враќање и отповикување на признавањето и 

одобрувањето на сортата или на сорта регистрира во 
листата на сорти во однос на ознаката и рокот на ва-
жењето; 

4) по барање за измена на ознака и давање ознака; 
5) за вршење контрола на поставените опити во 

текот на вегетација и 
6) за извештаите од извршените испитувања со 

предлог за признавање, одобрување или одбивање на 
сорта. 

Управата ги доставува до комисиите од став 1 на 
овој член, за признавање и одобрување на сорта беле-
зите на секој вид кои се сметаат важни за разликува-
ње на сортите. Белезите потребно е да се уочливи и 
точно опишани. 

Член 41 
Ако сортата ги исполнува условите за одобрување 

на барањето за признавање и одобрување на сорта, 
Управата врши полски, лабораториски и други испи-
тувања. 

До Управата подносителот на барањето е должен 
во рок од еден месец пред сеидбата и садењето да дос-
тави семенски материјал, саден материјал и материјал 
за размножување, како и сите пропишани документи и 
извештаи. ; 

Управата може да дава информации од резултат-
ите по признавањето на сортата на надлежните орга-
ни во земјата и странство заради меѓусебно информи-
рање. 

За признавање и одобрување на сорта подносите-
лот на барањето во рок од 15 дена од денот на подне-
сувањето на барањето до Управата доставува: 

1) ознака на сортата ако тој има наведено привре-
мена ознака и 

2) нова ознака на сортата ако наведената ознака не 
може да се прифати. 

Ако подносителот на барањето за признавање и 
одобрување на сорта не ги исполни условите од став 4 
на овој член барањето се одбива со решение. 

Против решението од став 5 на овој член може да 
се достави жалба до министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Член 42 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ја определува постапката за признавање и 
одобрување на сортата, вклучувајќи го и изборот на 
препознавање на важните белези, утврдување на испи-

тувањето, проверка и надгледување на сортите во те-
кот на вегетацијата. 

Член 43 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ја определува висината, начинот и вре-
менските рокови на плаќање на трошоците на постап-
ката за признавање и одобрување на, сортата, како и 
трошоците за контрола на сортата при што се земаат 
предвид значењето на сортата и нејзината стопанска 
вредност. 

Член 44 
Сортата може да биде одобрена за испитување, за 

признавање и одобрување ако ги исполнува следниве 
услови: 

1} да е различна; 
2) да е хомогена; 
3) да е постојана; 
4) да има вредност на земјоделска култура и 
5) да е означена со ознака на сорта, со која може 

да се регистрира. 
Сорти од овошни растенија и украсни растенија, 

можат да бидат одобрени за испитувања само ако по-
седуваат додатни квалитети, што дополнително се ут-
врдуваат според став 1 точки 1,2,3 и 5 на овој член, во 
текот на одгледувањето и употребата. 

Условот од став 1 точка 4 на овој член сортата да 
има вредност на земјоделска култура, се определува 
според Меѓународната конвенција за заштита на рас-
тенијата (1ЈРОУ). 

Кај садниот материјал и материјалот за размножу-
вање наместо условот, вредноста на земјоделска кул-
тура, се земаат предвид физиолошките белези како 
својства што треба да се испитаат во однос на услови-
те на одгледувањето и целта на употребата, кои спо-
ред меѓународните договори се услов за промет на 
садниот материјал и материјалот за размножување. 

Член 45 , 
Сортата е различна кога нејзините растенија, нај-

малку пб еден важен белег, се разликуваат од расте-
нијата на која и да било друга сорта, која е: 

1) призната, одобрена или е барано нејзино одоб-
рување и 

2) регистрирана во листа на сорти во земја со која 
Република Македонија има склучено меѓународен до-
говор. 

Член 46 
Сортата е хомогена кога нејзините растенија неза-

висно од малите отстапувања се идентични по своите 
основни белези, а земајќи ги предвид особеностите на 
генеративното и вегетативното размножување во оп-
ределувањето на поважните белези за препознавање. 

Член 47 
Сортата е постојана кога останува непроменета, 

по своите основни препознатливи белези после секое 
размножување или ако за создадената сорта авторот 
определил посебен циклус на размножување, а при-
тоа да не дојде до промена на утврдените белези на 
сортата. 

Член 48 
Сортата има земјоделска вредност кога во вредну-

вањето нц сите нејзини особини, според одобрените 
споредбени сорти, дава можност да се очекува јасно 
подобрување во одгледувањето на растенијата и вред-
нувањето на добиените резултати од реколтата. 

Вредноста на земјоделската култура не се однесу-
ва за: ~ 

1) одделни видови градинарски растенија, овошни 
и украсни растенија; 

. 2) сорти од треви кои не се наменети за користење 
како фуражно растение; 

3) сорти кои исклучително се наменети за употре-
ба како наследни компоненти и за научно-истражу-
вачка работа; 

4) други сорти што се наведени во точките 1,2 и 3 
од овој став на овој член ако тие ги исполниле усло-
вите за вредноста на земјоделската култура во земја 
со која Република Македонија има склучено меѓуна-
роден договор и се внесени во листата на сорти, а под-
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носителот на барањето бара сортата да се одобри без 
испитување на вредноста на земјоделската култура и 

5) сорти чиј семенски материјал не е наменет за 
одгледување во земја со која Република Македонија 
има склучено меѓународен договор. Одобрението за 
една таква сорта, може да биде откажано, ако одгле-
дувањето го загрозува здравјето на човекот, животни-
те и растенијата. 

Член 49 
Сортата треба да има сортово означување кое е 

поврзано со нејзиниот род или вид за нејзино иденти-
фикување. Ознаката може да биде од еден или два 
збора или комбинација од зборови, букви и бројки, но 
не и повеќе од четири зборови, букви или бројки. 

Ознаката на сортата ќе се прифати ако: 
1) се разликува од секое друго означување на сор-

тата кое се користи во Република Македонија за тој 
или поблизок на неа вид, како и од означувањето на 
слична сорта во земјите со кои Република Македони-
ја има склучено меѓународен договор, а посебно по ис-
текување на рокот на времетраењето на сортата; 

2) не доведува до заблуда, нема нејаснотии во од-
нос на потеклото, особините, вредноста на сортата 
или за личноста на авторот; 

3) има знаци на различност; 
4) ознаката е погодна за означување и нема јазич-

ни недоразбирања; 
5) не се состои исклучително од бројки; 
6) не е земено име на лице без негова согласност, 

како и име ши* кратенка на некоја странска земја без 
одобрение на надлежниот орган на таа земја и 

7) сортата не е призната, одобрена или регистрира-
на во некоја листа на сорти во земја со која Репбули-
ка Македонија има склучено договор или нема склу-
чено таков договор. Во тој случај може да се регист-
рира само ознаката што е внесена или регистрирана. 

Управата може да бара од одгледувачот во текот 
на еден месец да даде нова ознака на сортата, во спро-
тивно службено ќе се утврди ознаката на сортата. По 
барање на одржувачот или на некое трето лице, Упра-
вата може да утврди ознака за некоја сорта кога под-
носителот на барањето ќе ја документира оправдано-
ста на неговото барање. 

2. Престанок на важењето и поништување 
на одобрението на сортата 

Член 50 
Одобрението на сорта престанува да важи: 
1} со откажување на регистрираниот одржувач; 
2) со поништување на ознаката; 
3) ако сортата не е различна, не е хомогена, не е 

постојана и нема вредност на земјоделска култура; 
4) ако го загрозува здравјето на луѓето, животните 

и растенијата; 
5) по одобрувањето на сортата или со продолжува-

ње на важење, одржувачот не ги исплатил трошоците 
за продолжување на одобрението; 

6) ако одржувачот не ја исполнил обврската за 
одржување на сортата спорд член 48 став 1 од овој за-
кон и 

7) ако одржувачот не даде нова ознака на сортата. 
Член 51 

Одобрението на некоја незаштитена сорта во од-
нос на ознаката може да се поништи ако: 

1) означувањето доведува во заблуда, има нејас-
нотии за потеклото, особините, вредноста на сортата 
и личност на авторот; 

2) на одржувачот преку правосилна одлука му е 
забранета употребата на ознаката на сортата и 

3) на лице овластено за употреба на ознака на сор-
та согласно член 28 став 1 на овој закон со правосилна 
одлука му е забранета употребата на ознаката на сор-
тата. 

За незаштитена сорта Управата може да даде при-
времена ознака се додека трае постапката за заштита 
на сортата. Во спротивно привремената ознака се по-
ништува. 

Член 52 
Врз основа на извршените испитувања на сортата 

и потврдување на добиените резултати, по предлог на 
Комисијата за признавање и одобрување на новата 
сорта, министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство донесува решение. 

Против решението од став 1 на овој член може да 
се изјави жалба до Владата на Република Македонија 
- Комисија за решавање на управни работи во втор 
степен од областа на земјоделството, шумарството, 
водостопанството и ветеринарството. 

Важноста на решението за признавање и одобру-
вање на нова сорта кај пивските растенија трае десет 
години, а кај виновата лоза и овошните растенија 20 
години. 

По правосилноста на решението за признавање и 
одобрување на нова сорта авторот, одржувачот или 
застапникот на сортата е должен да достави мостри 
од семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување за чување во Национална ген банка со 
што ќе се обезбеди трајно чување и целосна заштита 
на растителните видови. 

Член 53 
Секој регистриран одржувач може сортата да ја 

одржува според пропишаните услови за систематско 
одгледување заради одржување во земји со кои Репуб-
лика Македонија има склучено меѓународен договор и 
во земји со кои нема склучено меѓународен договор, 
ако за тоа се обезбедени услови за одржување соглас-
но со овој закон. 

Одржувачот при одгледувањето на сортата за одр-
жување е потребно да води евиденција за материјалот 
што е употребен за создавање на сортата и за приме-
нетите методи. 

Евиденцијата од став 2 на овој член се чува шест 
години. 

Ако одгледувањето за одржување на некоја сорта 
го има преземено друг регистиран одржувач, тогаш 
тој ќе биде регистриран како одржувач без повторно 
испитување на сортата. 

Член 54 
Одобрението на сортата може да се продолжи по 

барање на одржувачот, или ако се повеќе одгледувачи 
на еден од тие одржувачи, но најмногу за десет годи-
ни, а кај виновата лоза и овошки најмногу 20 години. 
Продолжувањето на сортата е оправдано ако истата 
се уште е препознатлива, хомогена, постојана и ако 
економското значење на сортата го оправдува тоа. 

Барањето за продолжување на рокот на важење на 
одборението треба да се поднесе до Управата најдоц-
на две години пред истекот на времетраењето на одоб-
рената сорта. 

Ако барањето за продолжување на рокот биде од-
биено, министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство може да одобри пуштање во промет се-
менски материјал, саден материјал и материјал за раз-
множување од сортата, да утврди крајни рокови, но 
најдоцна до 30 јуни од третата година по истекот на 
рокот на одобрението. 

По исклучок на став 1 од овој член министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство може, 
согласно со меѓународен договору поинаку да го утвр-
ди траењето на одобрението на сортата кај виновата 
лоза и овоштарските растенија. 

Член 55 
По истекот на рокот за важење на одобрението на 

сортата утврдена во член 52 на овој закон, истата под-
лежи на проверка од овластено правно лице од член 
15 на овој закон. 

По извршените испитувања на сортата и потврду-
вање на идентитетот на сортата, по предлог на Коми-
сијата за признавање и одобрување на сорти, министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-
несува решение за продолжување на рокот на важење 
на сортата. 
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Член 56 
Издадените решенија во Република Македонија за 

признавање и одобрување на сортата од семенски ма-
теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње се полноважни со решенијата за признавање и одо-
брување што биле издадени: 

1) во земја со која Република Македонија има ск-
• лупено меѓународен договор и 

2) во земја со која Република Македонија нема ск-
лучено договор, врз основа на реципроцитет доколку 
се запазени стандардите кои ја обврзуваат Република 
Македонија. 

3. Листа на сорти 
Член 57 

Кога сортата е призната или одобрена се запишува 
во Регистарот на сорти кој се води во Управата и врз 
основа на него изготвува листа на сорти за нови приз-
нати и одобрени сорти која се објавува во "Службен 
весник на Република Македониј а". 

Во листата на признати и одобрени сорти од став 1 
на овој член се внесува: 

1} видот и ознаката на сортата, 
2) името и адресата на одржувачот односно одржу-

вачите и на застапникот во постапката и 
3) времето на признавање и одобрување на новата 

сорта. 
Ако регистрираната ознака на сортата во улога ' 

на заштита на сортата биде заменета со друга или би-
де дадена заштита за некоја одобрена сорта под некоја 
друга ознака согласно со член 49 став 3 од овој закон, 
тогаш таа ознака на сортата треба да се регистрира во 
листата на сорти. 

Утврдените одлики за препознавање на важните 
белези може да бидат заменети за потребите на земја-
та, доколку е потребно, описот на сортата да се споре-
ди со описот на друга сорта. 

Промените на лица како одржувачи или застап-
ници во постапката ќе се регистрираат кога истите ќе 
бидат докажани. Регистрираниот одржувач во пос-
тапката останува со правата и обврските до регист-
рирањето на промените. 

Член 58, 
Полските испитувања за сорта предвидени во член 

41 став 1 на овој закон потребни за признавање или 
одобрување на новата сорта се споредуваат со стан-
дардна сорта потврдена од Комисијата за признавање 
и одобрување на нова сорта. 

За стандардните сорти од став 1 на овој член се зе-
маат признати или одобрени сорти кои се одликуваат 
од другите сорти по своите високо квалитетни и кван-
титетот особини. За оваа намена се изготвува листа 
на стандардни сорти која се објавува во "Службен вес-
ник на Репбулика Македонија". 

Во листата на стандардни сорти од став 2 на овој 
член се внесува видот и ознаката на сортата и карак-
теристичните особини кои ја издвојуваат стандардна-
та сорта од другите признати и одобрени сорти. 

Член 59 
Дозволен е јавен увид во: 
1) листата на сорти, барањето за одобрување на 

сорти или, за регистрирањето како натамошен одр-
жувач на сортата и 

2) одобрението за испитување на некоја сорта и за 
проверка на продолжувањето на одобрувањето на 
сортата, 

Кај сорти создадени со вкрстување на одредени 
компоненти, податоците за родителските компоненти 
по барање на авторот може да не се достапни на јав-
носта, се до одобрувањето на сортата. 

Член 60 
Во производството, пуштање во промет, доработ-

ка и извоз увоз ќе се стават видови растенија што се 
внесени во листата на видови растенија. 

Во листата на видови растенија може да се внесат 
видовите кои се потребни за реализирање, на произ-
водство, доработка, промет, извоз, увоз и за заштита 
на потрошувачот. Некој вид може да биде исклучен од 

листата на видови растенија ако повеќе не е потребен 
за заштита на потрошувачот. 

4. Постапка за заштита на сорта 
Член 61 

За заштита на призната и одобрена сорта, мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
формира Комисија за заштита на призната и одобрена 
сорта составена од стручни лица од областа на генети-
ката и селекцијата на растенијата и правник. 

Комисијата од став 1 на овој член за заштита на 
сортата е надлежна за разгледување и давање предло-
зи: 

1} по барањата за заштита на сортата; 
2) за поништување на заштитата на сортата во од-

нос на ознаката на сортата; 
3) за одземањето и отповикувањето на давањето 

заштитата на сортата; 
4) за вршење контрола на поставените опити во 

тек на вегетацијата и 
5) по извештаите од извршените испитувања со 

предлог за заштита или одбивање на сорта. 

Член 62 
За заштитена сорта министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство по предлог на Комиси-
јата за заштита на сорта донесува решение (сертифи-
кат). 

Сертификатот ја потврдува заштитата на сортата 
и правата на авторот. 

Формата, содржината и начинот на издавање на 
сертификатот ги пропишува министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Член 63 
Правото за заштина на сортата може да се одземе 

доколку: 
ознаката е регистирана; 

2) означувањето доведува до заблуда; 
3) спротивното право се докаже за веродостојно и 

сопственикот на заштитата на сортата е согласен да 
даде друга ознака на сортата и 

4) на сопственикот на заштитената сорта со право-
силна одлука му е одземено правото на употреба на 
ознака на сортата. 

Сопственикот кој бара заштита на сорта е должен 
во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето да 
даде ознака на сортата. По истекот на рокот Управата 
може да даде привремена ознака се додека трае пос-
тапката за заштита на сортата. По завршувањето на 
постапката ознаката се поништува. 

Заштитена сорта може да се регистрира само ако е 
означена. 

Член 64 
Правото на заштита на сортата престанува да ва-

жи кога: 
1) завршува определениот рок согласно со член 80 

од овој закон; 
2) сопственикот на заштитената сорта писмено ќе 

се откаже од заштитата; 
3) сортата не е различна, не е нова, не е хомогена 

и не е постојана; 
4) подносителот не ги исполнил обврските во пог-

лед на дополнителната контрола за натамошното пос-
тоење на сортата; 

5) авторот не е во можност да достави во рок од 
три месеци до Управата, барање за продолжување на 
заштита на сортата идентичен семенски материјал, са-
ден материјал и материјал за размножување од кое е 
создадена сортата и пропишани документи за постап-
ката на заштита на сорта; 

6) авторот нема да дозволи на институцијата^ за 
одржување на сорта да земе мостра за чување на сор-
тата и 

7) нема да се платат редовните годишни трошоци 
од член бб на овој закон. 

Сертификатот кој престанал да важи поради не-
платените годишни трошоци, може да важи најмногу 
шест месци, но не повеќе од завршувањето на произ-
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водната реколта. Во тој случај, трошоците ќе бидат 
100% зголемени за периодот на продолжувањето на 
сертификатот. 

Член 65 
Постапката за заштита на сортата, вклучувајќи го 

и изборот на препознавање на важните белези, ут-
врдувањето на испитувањето, проверката, надгледува-
њето на сортите и дополнителна конторола за ната-
мошното постоење на заштитената сорта ја пропишу-
ва министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член бб 
Трошоците за признавање на заштитена сорта ги 

сноси подносителот на барањето. 
Министерот за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство ја определува висината, начинот и времен-
ските рокови на плаќање на трошоците на постапката 
за заштита на сортата, како и трошоците за контрола 
на сортата при што се земаат предвид значењето на 
сортата и нејзината стопанска вредност. 

Член 67 
Заштита на сорта се врши ако сортата: 
1) ги исполнува условите според членовите 45, 46, 

47,49 и 69 од овој закон; 
2} е одобрена и 
3) е нова. 

Член 68 
Сортата се смета за нова, доколку до денот на под-

несувањето на барање за заштита на сортата, не била 
пуштена во промет од одржувачот или со дозвола на 
одржувачот од други на трети лица со цел да се експ-
лоатира сортата во следниве временски рокови и тоа: 

1) во земјата една година и 
2) во странство четири години за секој растителен 

вид и шест години за лозата (УШѕ) и сите видови 
овошни .растенија. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до 
Управата. 

Член 69 
Барање за заштита на сорта поднесува сопствени-

кот, авторот, лице овластено од него или негов пра-
вен следбеник. Ако сортата е создадена од повеќе ав-
тори, сите поднесуваат заедничко барање. Во случај 
еден или повеќе од создавачите на сортата да се отка-
жат од барањето за заштита на сортата другите соз-
давани можат да го остварат правото. 

За одобрување на сорта се зема за полноправно, 
поднесеното барање за заштита, освен ако е познато 
дека подносителот нема право на заштита на сортата. 

Ако некој без право поднел барање за заштита на 
сортата, тогаш авторот може да бара да му биде пре-
несено правото за добивање на заштита на сортата. 

Член 70 
Подносителот на барањето за заштита на сорта е 

потребно да наведе дека сортата е нова и не е одржу-
в а а од други лица. Доколку не располага со такви по-
датоци, подносителот треба да наведе како сортата 
долеала до него. 

Подносителот на барањето треба да ја наведе оз-
наката на сортата или привремената ознака. 

Член 71 
Ако сортата според ознаката ги исполнува услови-

те за добивање на заштитена сорта, Управата врши 
полски и други испитувања. Полските испитувања 
траат една година. 

Управата нема да врши испитувања предвидени во 
став 1 на овој член, ако има резултати добиени во зем-
јата од признавање и одобрување на сортата. 

Управата нема да врши испитувања предвидени во 
став 1 на овој член, ако бидат доставени резултати од 
официјални институции од земји членки на Меѓуна-
родното здружение за заштита на растенијата. 

Управата може полски или други потребни испи-
тувања да дозволи да се извршат во други стручни ин-
ституции во земјата или во странство и да се земат за 
веродостојни добиените резултати. 

До Управата подносителот на барањето е должен 
во рок од еден месец пред сеидбата и садењето да ги 

достави мострите од семенски материјал, саден мате-
ријал и материјал за размножување и сите потребни 
документи и извештаи. 

За заштита на сортите подносителот на барањето 
во рок од 15 дена од денот на поднесување на барање-
то до Управата доставува: 

1. Решение за призната или одобрена сорта; 
2..Ознака на сортата ако тој има наведено привре-

мена ознака и 
3. Нова ознака на сортата, ако наведената ознака 

не може да се прифати. 
Член 72 

Ако подносителот на барањето за заштита на сор-
та не ги исполни условите предвидени во член 71 од 
овој закон, барањето се одбива со решение кое го до-
несува министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

Против решението од став 1 на овој член може да 
се достави жалба до Владата на Република Македони-
ја - Комисија за решавање на управни работи во втор 
степен од областа на земјоделството, шумарството, 
водостопанството и ветеринарството. 

Ако заштитата на сортата е неоснована, тогаш ав-
торот може да бара од носителот на заштитата на сор-
тата да му ја пренесе заштитата на сортата. 

Член 73 
Сопственикот и авторот има ексклузивно право 

заштитената сорта да ја: 
1) произведува; 
2) размножува; 
3) пушта во промет; и 
4) извезува. 

Правото од став 1 на овој член се однесува за се-
менскиот материјал, садниот материјал и материјалот 
за размножување. 

Член 74 
Без согласност на сопственикот и авторот зашти-

тената сорта може да се користи за: 
1} работи кои се без трговска цел; 
2) експериментални опити и 
3) наследна компонента во создавањето на нова 

сорта. 
Работите од став 1 точка 1 на овој член се однесу-

ваат за сопствено производство, со употреба на се-
менски материјал од претходната реколта (втора ге-
нерација) за одреден број на видови култури и сорти. 

Видовите култури и сорти кои немаат трговска цел 
ги определува министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 75 
Правото на заштита на сортата, правото на доде-

лување на заштита на сорта и заштитата на сортата 
може да се пренесуваат целосно и делумно преку до-
говор за лиценца и присилна лиценца. 

Член 76 
Во согласност со сопственикот и авторот на заш-

титената сорта, правото за заштита на сорта може да . 
се пренесе на друго лице со договор за лиценца. 

Ако се работи за нова сорта создадена од повеќе 
автори, тогаш правото за заштита на сортата на друго 
лице може да се пренесе со договор за лиценца со сог-
ласност на сите автори. 

Со договорот за лиценца може да се определи 
ексклузивно, не ексклузивно, целосно или ограничено 
право на заштита на сорта. 

Договорот за лиценца треба да биде во писмена 
форма и да е запишан во соодветен регистар за ли-
ценци во Управата. Договорот за лиценца кој не е за-
пишан во регистарот нема правно дејство. 

Содржината на регистарот од став 4 на овој член ја 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Член 77 
Ако сопственикот и авторот на заштитена сорта, 

самиот или преку договор за лиценца, не ја користи 
или недоволно Ја користи сортата, министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство правото на 
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2) 

користење на заштитата на сортата може со решение 
за присилна лиценца да го даде на друго лице ако: 

1) сортата не била користена во рок од пет годи-
ни од поднесувањето на барањето за издавање 
на сетрификат или три години од издавањето 
на сертификатот, а сортата е од посебно сто-
панско значење и 
сортата не била искористена според потреби-
те на стопанството во Република Македонија 
во роковите предвидени во точка 1 од овој 
став. Ако носителот на сортата докаже дека 
не бил во состојба да го изврши тоа од оправ-
дани причини во тој случај не му се одзема тоа 
право. 

Носителот на присилната лиценца треба да дока-
же дека е во состојба да ја користи сортата во рамките 
на условите предвидени во решението за присилната 
лиценца. 

Присилната лиценца може да биде, еднократна и 
не може правото да се префрли на трето лице. 

Присилната лиценца може да се прекине ако носи-
телот на тоа право, во рок од една година од издава-
њето на лиценцата не ги обезбедил условите за ко-
ристење на сортата. 

Присилната лиценца ќе се прекине, ако во рок од 
две години од издавањето носителот на правото од 
присилната лиценца не започнал да ја користи сор-
тата. 

Носителот на правото за заштита на сорта може 
да побара продолжување или измена на условите за 
издавање на присилна лиценца од став 2 на овој член 
по истекот на една година, ако условите за издавање 
на решението за присилна лиценца во меѓувреме се 
измениле. 

Ако присилната лиценца за производство и пушта-
ње во промет на некоја сорта биде дадена, носителот 
на заштитата на сортата, со цел за остварување на ав-
торското право, може од Управата да ги бара следни-
ве податоци: 

1) Кој е производителот на семенскиот мате-
ријал, садниот материјал и материјалот за 
размножување на заштитената сорта; 
На колкава површина ќе се размножува и 
Која количина или број на парчиња по партии 
ќе се пушти во промет. 

Член 78 
На сопственикот и авторот на заштитената сорта 

за дадена лиценца од член 75 на овој закон им припаѓа 
надомест. 

Висината на надоместот од став 1 на овој член, ја 
утврдуваат спогодбено сопственикот и авторот на 
сортата со корисникот на кој му е дадена лиценцата. 

Член 79 
Сопственикот и авторот имаат право да изберат 

земја со која Република Македонија има склучено ме-
ѓународен договор, во која ќе поднесе барање за при-
јавување за заштита на својата сорта. 

Лица кои ги исполнуваат условите за поднесување 
на барање за заштита на сортата можат да бидат: 

1. Граѓани на Република Македонија и правни лица 
со место на живеење и седиште во Република Македо-
нија; 

2. Правни лица на земја со која Република Македо-
нија има склучено договор, со седиште во земјата или 
надвор од неа преку овластени застапници од Репуб-
лика Македонија и 

3. Правни и физички лица од државата на која тие 
и припаѓаат или во која имаат место на живеење или 
седиште, ако имаат обезбеден реципроцитет со Репуб-
лика Македонија. 

Член 80 
Одобрението за заштита на сорта кај нивски рас-

тенија трае до 25 години, а кај виновата лоза, хмељот, 
компирот и овоштарските растенија до 30 години. 

Член 81 
Семенскиот материјал, садниот материјал и мате-

ријалот за размножување на заштитена сорта, освен 
за приватни цели, може да се пушти во промет само 
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ако е дадена ознака на сортата и истата на пакува-
њето и другите писмени документи е јасна и читливо 
внесена, без оглед што рокот на заштитата на сортата 
е истечен. 

Означувањето на заштитена сорта или на некоја 
сорта за која е дадено право на одгледување во друга 
држава членка на меѓународното задружение, или 
сорта означена со привремена ознака, не смее да се 
употреби за друга сорта. 

Член 82 
Производство, пуштање во промет и одржување на 

сортата заштитена со сертификат, без согласност на 
носителот на правото на заштита на сортата е 
забрането. 

Лице кое пушта во промет или одржува сорта заш-
титена со сертификат, произведена од други лица кои 
извршиле повреда на сертификатот, а со цел да ја ко-
ристи сортата, е забрането. 

Носителот на сертификатот на сортата и носите-
лот на лиценцата со ексклузивно право за заштита, 
може своето право да го оствари и преку надлежниот 
суд. 

Носителот на присилната лиценца од член 77 на 
овој закон, може да пријави во земјата каде што е 
заштитена сортата повреда на правото што произле-
гува од сертификатот, ако носителот на сертификатот 
сам не го отстапил правото во рок од шест месеци од 
добивањето покана од страна на носителот на лицен-
цата. 

Секој носител на лиценцата може да учествува во 
постапката за повреда на правото што произлегува од 
сертификатот, кога пријавата е предадена на носите-
лот на сертификатот. Истото се однесува и за носите-
лот на сертификатот, кога пријавата е предадена од 
носителот на лиценцата согласно со ставовите 3 и 4 од 
овојчлен. 

Пријава за повреда на правото на заштита на сор-
та може да поднесе и авторот пред издавање на сер-
тификатот, а по претходно заверување на барањето. 

Член 83 
Доколку бесправно е произведен или пуштен во 

промет семенскиот материјал, садниот материјал и 
материјалот за размножување, во тој случај авторот 
има право да бара од Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство истиот да биде уништен 
и информиран за потеклото на материјалот. 

Авторот од став 1 на овој член во согласност со ре-
гистрираниот производител може да склучи договор 
за бесправно произведениот или пуштен во промет се-
менски материјал, саден материјал и материјал за раз-
множување. 

Доколку не се склучи договор од став 2 на овој 
член, авторот има право да покрене постапка пред 
надлежен суд. 

Лицето кое ја направило повредата, е должно да 
даде податоци на авторот за името и адресата на про-
изводителот и другите претходни сопственици на ма-
теријалот, купувачите, како и за количините на произ-
ведениот и испорачаниот материјал. 

Член 84 
Правата во случај на повреда на правото за заш-

тита на сорта одредена со овој закон застаруваат по 
три години од моментот кога носителот на правото 
дознал дека му е направена повреда. 

Член 85 
Сортата заштитена со сертификат се запишува во 

Регистарот на заштитени сорти кој се води во Управа-
та и врз основа на него се изготвува листа на заштите-
ни сорти која се објавува во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Листата од став 1 на овој член содржи: 
1} вид и ознака на сортата; 
2) име и адреса на одржувачот, односно одржува-

чите и на застапникот во постапката и 
3) време на заштита на новата сорта. 
Ако регистрираната ознака на сортата во улога на 

заштита на сортата биде заменета со друга или биде 
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дадена заштита за некоја одобрена сорта под некоја 
друга ознака согласно со член 49 став 3 од овој закон, 
тогаш таа ознака на сортата треба да се регистрира во 
листата на сорти. 

Ознаката за утврдените одлики за препознавање 
на важните белези на сортата може да биде заменета 
со друга, за потребите на земјата, доколку, описот на 
пријавената сорта се совпаѓа со описот на друга сорта. 

Промената на одржувачот или застапникот во пос-
тапката ќе се регистрира кога истата ќе биде докажа-
на. Регистрираниот одржувач во постапката останува 
со правата и обврските до регистрирањето на проме-
ните. 

Член 86 
Управата од член 3 на овој закон ги организира 

работите за контрола на производството, доработка-
та, прометот и увозот и извозот, испитувањето на но-
вите сорти за признавање, одобрување и за заштита 
на сортата и тоа: 

1. Води регистри на правни лица за производство, 
доработка, промет и увоз и извоз на семенски матери-
јал, саден материјал и материјал за размножување; 

2. Врши контрола на производството со семенски 
материјал, саден материјал и материјал за размножу-
вање во текот на вегетацијата со овластување на ст-
ручни лица, согласно со одредбите на "1ЅТА" (Меѓуна-
родна организација за квалитетните својства на семе-
то) со седиште во Цирих - Швајцарија; 

3. Врши контрола над извршената стручна контро-
ла на производството од страна на стручното лице од 
член 15 на овој закон; 

4. Врши поттикнување на производството на се-
менски материјал, саден материјал и материјал за раз-
множување; 

5. Врши контрола на доработката, прометот, уво-
зот и извозот на семенскиот материјал, садниот мате-
ријал и материјалот за размножување; 

6. Води регистри за признати, одобрени и заштите-
ни сорти; 

7. Ја организира и контролира работата на правни-
те лица кај кои ќе се изведуваат испитувањата во пол-
ски услови за признавање, одобрување и заштита на 
новите сорти и лабораториските анализи; 

8. Го контролира одржувањето на признатите, 
одобрените и заштитените сорти согласно со одредби-
те на и1ЈРОУ" (Меѓународна унија за заштита на нови-
те сорти растенија) со седиште во Женева - Швајца-
рија; 

9. Врши контрола на постапката за испитување за 
потврдување на идентитетот на сортата согласно со 
одредбите на "ОЕЅО" (Меѓународна организација за 
постконтролни тестови за испитување на идентитетот 
и чистотата на вариететот) со седиште во Париз -
Франција; 

10. Начинот на чување, одржување, евидентирање 
и трајно конзервирање на семенскиот материјал, сад-
ниот материјал и материјалот за размножување во 
Националната ген банка, Управата ќе го врши соглас-
но со одредбите на "РАО" (Организација за храна и 
земјоделство) со седиште во Рим - Италија; 

11. Врши контрола на прометот увозот и извозот 
на семенскиот материјал, садниот материјал и матери-
јалот за размножување; 

12. Врши други активности во врска со производст-
вото, доработката, прометот, увозот и извозот, приз-
навањето, одобрувањето и заштитата на сортата. 

За работите од став 1 точка 7. на овој член Упра-
вата ги одредува правните лица каде што ќе се вршат 
полските и лабораториските испитувања. 

За работите од став 1 точки, 2,, 3, 4, 9 и 10 на овој 
член, Владата на Република, Македонија донесува 
Програма за семе и саден материјал. 

IV. НАДЗОР 
Член 87 

Надзор над применувањето на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на истиот, вр-
ши Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. Инспекциски надзор врши Републички-

от инспекторат за земјоделство преку земјоделските 
инспектори. 

Инспекторите од став 1 на овој член во вршењето 
на инспекцискиот надзор можат да влезат и вршат 
надзор на површините, деловните простории, магаци-
ните, транспортните средства за вршење превоз на се-
менскиот материјал, садниот материјал, материјалот 
за размножување, реколтниот материјал, на уверени-
јата, сертификатот и други деловни документи. 

Правните лица, односно физичките лица се долж-
ни да му овозможат непречено вршење надзор на над-
лежниот инспектор. 

Член 88 
Ако при вршењето на надзорот надлежниот 

инспектор утврди дека производството, доработката и 
прометот не се во согласност со одредбите од овој 
закон и прописите донесени врз основа на истиот, со 
решение ќе нареди во определен рок да се усогласи 
работењето според пропишаните услови на овој за-
кон. 

Доколку во одредениот рок не се усогласи произ-
водството, доработката и прометот, според пропиша-
ните услови инспекторот ќе забрани вршење на наве-
дените дејности согласно со член 93 став 3 и член 94 
став 3 на овој закон до донесување на правосилна од-
лука од судот. 

Ако при вршењето на инспекциски надзор, над-
лежниот испектор утврди дека семенскиот материјал, 
садниот материјал и материјалот за размножување, 
што е пуштен во промет, не е во сортна листа, не е со 
прошетаниот квалитет, не е во исправна здравствена 
состојба, не е соодветно пакуван и означен, со реше-
ние ќе го забрани прометот и ќе го задолжи правното 
лице, односно физичкото лице во определен рок да ги 
отстрани недостатоците. 

Доколку во рокот од став 3 на овој член не се 
отстранат недостатоците или ако постои опасност од 
настанување на значителна материјална штета, над-
лежниот инспектор со решение привремено ќе го од-
земе семенскиот материјал, садниот материјал и мате-
ријалот за размножување. 

Ако при вршењето на прегледот на семенскиот 
материјал, садниот материјал и материјалот за разм-
ножување од увоз инспекторот од граничниот премин 
утврди дека пратката не е препратена со пропишани-
те сертификати, не е во листа на сорти или нема сог-
ласност за увоз, не е соодветно пакуван и означен или 
оцени дека не одговара на пропишаните квалитетни 
својства и здравствена состојба со решение, ќе го за-
должи увозникот во одреден рок да го отстрани недос-
татокот или да ја врати пратката назад. 

Доколку во определениот рок од став 5 на овој 
член не се отстранат недостатоците или не се врати 
пратката назад, инспекторот од граничниот премин во 
присуство на службено лице од царинската служба со 
решението ќе ја одземе или уништи пратката. 

Против решенијата од ставовите 1 до 6 на овој 
член може да се изјави жалба во рок од осум дена од 
денот на приемот на решението до министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Жалбата изјавена против решението на ставовите 
од 1 до 6 на овој член не го одлага неговото извршу-
вање во случај ако може да настане материјална ште-
та која не може да се надомести. 

Член 89 
За потврдување на квалитетните својства, здравст-

вената исправност и правата, надлежните инспектори 
можат да земаат мостри за анализа. 

Трошоците за земањето и испитувањето на мост-
рите ги поднесува правното лице кое произведува, до-
работува или пушта во промет семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување, докол-
ку по испитувањето, се утврди неправилност на страна 
на тоа лице. 

Член 90 
Органите на царинската служба се должни да ја 

пријават секоја пратка од семенскиот материјал, сад-
ниот материјал и материјалот за размножување, за 
преглед на инспекторот од граничниот премин. 
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Органите на царинската служба не можат да от-
почнат царинска постапка или да ги упатат на друга 
царинарница, пратките од став 1 на овој член без сог-
ласност на инспекторот за заштита од граничниот 
премин. 

Член 91 
Надлежните органи за внатрешни работи и орга-

ните на царинската служба, во согласност со своите 
надлежности, спречуваат недозволен премин, односно 
превоз на семенски материјал, саден материјал ^мате-
ријал за размножување надвор од посебните гранични 
премини определени од Владата на Република Маке-
донија. 

Пратките од член 23 на овој закон, кои доаѓаат на 
територијата на Република Македонија, надвор од оп-
ределениот граничен премин, органите од став 1 на 
овој член ги задржуваат и за тоа ја известуваат над-
лежната инспекција од граничен премин или ги упату-
ваат на определен граничен премин. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 92 

Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе 
се казни за прекршок правно лице ако: 

1) произведува или доработува семенски матери-
јал, саден материјал или материјал за размножување, 
а не ги исполнува условите според член 5 став 1 точки 
1 и 2 и член 13 од овој закон и 

2) произведува, пушта во промет или одржува заш-
титена сорта со сертификат без согласност на носите-
лот на правата, на заштитата на сортата (член 82). 

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице на правното лице. 

Покрај паричната казна од став 1 точка 1 на овој 
член, на правното лице ќе му се изрече и мерка на 
безбедност забрана на вршење на дејност во траење 
од шест месеци до пет години. 

На одговорното лице во правно лице за дејствија 
од став 1 на овој член ќе му се изрече мерка на безбед-
ност забрана за вршење на должност во траење од три 
месеци до една година. 

Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од ст&в 1 точка 1 на ОВОЈ член и 
физичко лице. 

Член 93 
Со парична казна од 80.000 до 250.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) произведува семенски материјал, саден матери-

јал или материјал за размножување, а не ги исполнува 
условите (член 6); 

2) врши одобрување и испитување на квалитетот на 
семенскиот, садниот материјал и материјалот за разм-
ножување, без одобрение, односно испитувањето не се 
врши според пропишаниот метод (членови 15 и 16); 

3) произведува стандарден семенски материјал и 
саден материјал без дозвола и ако не ги исполнува 
условите од член 8 на овој закон; 

4) пушта во промет семенски или саден материјал 
за стопански цели кој не ги исполнува условите од 
член 18 на овој закон; 

5) пушта во промет материјал за размножување 
кој не ги исполнува условите од член 20 на овој закон; 

6) пушта во промет трговски саден материјал, без 
дозвола односно не ги исполнува условите од член 21 
на овој закон и 

7) врши увоз на семенски и саден материјал и мате-
ријал за размножување кој не ги исполнува условите 
од член 23 на овој закон. 

Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

Покрај паричната казна од став 1 на овој член на 
правното лице може да му се изрече и мерка на без-
бедност забрана на вршење дејност од три месеци до 
пет години. 

На одговорното лице во правното лице за дејствија 
од став 1 на овој член ќе му се изрече мерка на безбед-

ност забрана за вршење на должност во траење од три 
месеци до една година. 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 точки 1,2,3 на овој член 
и физичко лице. 

Член 94 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1) не го пријави производството, доработката и 

прометот во рок од еден месец и не води евиденција 
(член 9, член 10, член 34); 

2) не ги исполнува условите за пуштање во промет 
семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување (член 20); 

3) увезе или пушти во промет семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување кој не е 
означен и не е пакован (членови 28,31 и 32); 

4) не ја чува пропратната документација (членови 
9 и 34) и 

5) на надлежниот инспектор не му овозможи над-
зор во работата (член 87). 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

Со парична казна од 10.000 до 20.000 денари ќе се 
казни за прекршок од став 1 точки 1,5 и 6 на овој член 
и физичко лице. 

Член 95 
Покрај паричната казна за прекршок од член 92, 

член 93 и член 94 на овој закон, ќе се изрече и мерка 
на безбедност одземање на предметите што се употре-
бени за извршување на прекршокот или се прибавени, 
односно настанале со извршување на прекршокот и 
на материјалната корист прибавена со извршувањето 
на прекршокот. 

Член 96 
Со парична казна до 10.000 денари што се напла-

тува на самото место, ќе се казни за прекршок физич-
ко лице ако пушти во промет семенска материјал, са-
ден материјал и материјал за размножување. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 97 

Постојните претпријатија и други правни лица што 
се регистрирани или овластени за производство, дора-
ботка, за вршење стручни прегледи во време на веге-
тација и за испитување на квалитетни својства на се-
менски материјал и саден материјал, должни се во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да го усогласат своето работење со одред-
бите на овој закон. 

Доколку субјектите од став 1 на овој член не го 
усогласат своето работење (^ одредбите на овој закон 
ќе се бришат од соодветниот регистар што се води во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 

Член 98 
Поблиските прописи од овој закон министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство ќе ги 
донесе во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

До донесувањето на поблиските прописи од став 1 
на овој член ќе се применуваат поблиските прописи 
што важеле до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
продолжуваат да важат објавените списоци за призна-
ти домашни, одобрени странски и за одомаќени сорти. 

Член 99 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1. Законот за семе ("Службен весник на СРМ" бр. 

18/73, 51/88, 20/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" број 32/91 и 83/92); 

2. Законот за саден материјал ("Службен весник 
на СРМ" број 10/73,51/88,20/90 и "Службен весник на 
Република Македонија" број 32/91 и 83/93) и 

3. Законот за признавање на ново создадените, 
одобрување да се воведат во производство странски и 
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заштита на сорти земјоделски и шумски растенија 
("Службен лист на СФРЈ" број 38/80 и 82/90). 

Член 100 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

2033. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 

Се прогласува Законот за Изменување и дополну-
вање на Законот за слободни економски зони, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 11 мај 2000 година. 

Бр. 07-2050/1 
11 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛОНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ 

ЗОНИ 
Член 1 

Во Законот за слободни економски зони ^"Служ-
бен весник на Република Македонија" број 56/99), во 
членот 5 став 2 точка (11) алинеја 4, по зборовите: 
"извозно-увозни лиценци", точката и запирката се 
бришат и се додаваат зборовите: "и сите потврди, уве-
ренија и други потребни документи за царински и да-
ночни ослободувања". 

Член 2 
Членот 11 се брише. • 

Член 3 
Во членот 16 став 5 во точката (2) сврзникот "и" се 

брише, се става точка и запирка и се додава нова точ-
ка (3), која гласи: /' / 

"(3) доколку градежните работи во слободната зо-
на не отпочнат во рок од шест месеци од денот на да-
вањето на согласноста и." 

Досегашната точка (3) станува точка (4). 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 11 мај 2000 година. 

Бр. 07-2049/1 
11 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

2034, 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРО-
ПА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО "ПРОЕКТОТ 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДА-

ВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ ПРИХОДИ" 
Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-

лика Македонија кај Банката за развој при Советот на 
Европа по Договорот за заем по "Проектот за изград-
ба на станови кои ќе се издаваат на Лицата со ниски 
приходи", 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕ-
ТОТ НА ЕВРОПА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО 
"ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ КОИ 

ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА СО НИСКИ 
ПРИХОДИ" 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Банката 

за развој при Советот на Европа со заем во износ од 
15 милиони евра, за финансирање на проектот за из-
градба на станови кои ќе се издаваат на лицата со 
ниски приходи. 

Член 2 
Со средствата од заемот ќе се реализира дел од 

Програмата на Владата на Република Македонија за 
изградба на 10.000 социјални станови, кои ќе се изда-
ваат на лицата со ниски приходи и на младите брачни 
парови. 

Распределбата на становите од член 1 на овој за-
кон, ќе ја врши комисија формирана од страна на Вла-
дата на Република Македонија, под услови и крите-
риуми кои ќе ги утврди Владата на Република Маке-
донија со посебен пропис. 

Член 3 
Условите и начинот на користење на средствата од 

заемот на член 1 од овој закон, се утврдуваат со дого-
вор за заем по Проектот за изградба на станови кои 
ќе се издаваат на лицата со ниски приходи, што ќе се 
склучи меѓу Република Македонија и Банката за раз-
вој при Советот на Европа. 

Во име на Република Македонија, договорот за 
заем од став 1 на овој член, ќе го потпише министерот 
за финансии или друго лице овластено од страна на 
Владата на Република Македонија. 

Член 4 
Рокот на отплата на заемот од член 1 на овој закон 

е 15 години, во кој е вклучен и грејс период од пет го-
дини. 

Каматната стапка ќе се утврдува на денот на пов-
лекувањето на средствата од заемот, во зависност од 
тоа која каматна стапка е поповолна за Република 
Македонија (фиксна или променлива). 

Член 5 
Проектот ќе го реализира Министерството за 

урбанизам и градежништво преку Јавното'претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор и 
Министерството за труд и социјална политика. 

Член 6 
Република Македонија заемот ќе го отплаќа од 

Буџетот на Република Македонија. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 
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2035. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита и унапредување на жи-
вотната средина и природата, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на И мај 2000 година. 

Бр. 07-2052/1 
11 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 

Член 1 
Во Законот за заштита и уна*гоедување на живот-

ната средина и природата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 69/96 и 13/99) членот 2 се мену-
ва и гласи: 

"Одделни поими употребени во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. Животна средина и природа е просторот со сите 
живи организми и природни богатства, односно при-
родните и создадените вредности и вкупниот простор 
во кој човекот живее и во кој се сместени населби, 
добрата во општа употреба, индустриските и други об-
јекти; 

2. Заштита и унапредување на животната средина 
е превентивна заштита и заштита од загадување и дег-
радација на медиумите на животната средина, заштита 
од осиромашување на озонската обвивка, спречување 
на штетна бучава; заштита од јонизирачко и ^јонизи-
рачко зрачење, користење и депонирање на отпадоци 
и друг вид заштита на животната средина; 

3. Заштита и унапредување на природата е зашти-
та на посебното природно богатство заради зачувува-
ње на неговата автентична состојба, како и одржливо 
користење на природните богатства; 

4. Природни богатства се: земјиште, води, мине-
рални суровини, растителниот и животинскиот свет; 

5. .Посебно природно богатство е зачуваниот дел 
на природата со посебни природни вредности и одли-
ки, заради кој тој има трајно еколошко, научно, кул-
турно, образовно, здравствено, рекреативно, турис-
тичко и друго значење, заради што како добро од 
општ интерес за Републиката ужива посебна заштита;, 

6. Катастар на загадувачи е квантитативна и ква-
литативна евиденција на загадувачите и загадувачките 
материи испуштени во медиумите на животната сре-
дина во кој е вклучена и карта на загадувачи; -

7. Регистар на отпадни и штетни материи е каталог 
во кој се класирани отпадни, опасни и штетни мате-
рии, според нивниот хемиски состав и степенот на 
нивната опасност; 

8. Опасни материи се материи кои при определена 
количина и концентрација во медиумите на животната 
средина го загрозуваат животот и здравјето на луѓето 
и опстанокот на животните и растенијата; 

9. Штетни материи се хемиски супстанци што ги 
менуваат природните, физичките, хемиските, биолош-

ките и бактериолошките состави и својства, како и ра-
диолошките особини на медиумите на животната сре-
дина; 

10. Емисија е испуштање на штетните материи од 
изворот на емисијата во сите медиуми на животната 
средина; 

11. Извор на емисија е место или површина од која 
штетните материи се испуштаат во животната средина; 

12. Имисија е трансфер на загадување од изворот 
до рецепторот; 

13. Отпадни материи се отпадоците од искористе-
ните суровини и енергенси во технолошките процеси 
на сите дејности и дејствија; 

14. Опасен отпад е отпад што содржи супстанци 
кои имаат едно од овие својства: експлозивност, реак-
тивност, запаливост, надразливост, токсичност, ин-
фективност, канцерогеност, мутагеност, тератогено-
ст, екотоксичност и својства на испуштање на отровни 
гасови преку хемиска реакција или биолошко раз-
ложување, што е утврден со листите I, II и III од Зако-
нот за ратификација на Конвенцијата за контрола на 
прекуграничниот промет со опасен отпад и негово 
складирање; 

15. Мониторинг е периодично и/или континуирано 
следење, Мерење, оценување и определување на еко-
лошките параметри и/или нивоата на загаденост, со 
цел да се спречат негативните и штетните ефекти врз 
животната средина, а опфаќа и предвидување на мож-
ните промени во екосистемот и/или биосферата во це-
лина и 

16. Медиуми на животната средина се водата, воз-
духот и земјиштето." 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
"Постапката за заштита од комунални и индус 

триски опасни и штетни материи во производството 
употребата, транспортот, прометот, складирањето 
отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето 
се врши на начин и под услови да не се доведе во опае 
ност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на 
животинскиот и растителниот свет, да не се загади 
животната средина и природата како во процесот на 
функцијата, така и при појава на дефекти, во соглас-
ност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓу-
народните конвенции и договори кои Република Ма-
кедонија ги ратификувала или им пристапила." 

Член 3 
Во членот 7 став 2 се брише. 

Член 4 
Бр членот 8 став 1 по зборот "природата" запирка-

та се заменува со точка, а зборовите: "како подсистем 
ца Републичкиот просторен информативен систем" се 
бришат. 

Во ставот 2 зборовите: "Центарот за обработка и 
користење на податоците од следењето на квалитетот 
на животната средина и природата" се заменуваат со 
зборовите: "Информативниот центар за животна сре-
дина". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
"Со информативниот систем Од став 1 на овој член 

се обезбедува особено: воспоставување база на реле-
вантни податоци, сеопфатни, точни, јавно достапни 
информации за состојбата и квалитетот на медиумите 
на животната средина и природата, бучавата, јонизи-
рачкото и нејонизирачкото зрачење и посебното при-
родно богатство, врз основа на мерење и следење на 
состојбите и промените во животната средина и при-
родата (мониторинг) и нивна соодветна обработка, 
складирање и искористување." 

Ставот 4 се брише. 
Член 5 

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
"Член 8-а 

Органите на државната управа, научните и струч-
ните организации и установи кои вршат мониторинг 
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во животната средина и природата се должни подато-
ците од мониторингот на животната средина и приро-
дата да ги доставуваат до Министерството за животна 
средина. 

Министерот за животна средина ги пропишува ви-
дот, обемот, обликот и форматот на податоците и вре-
мето на ова доставување. 

Министерството за животна средина е надлежно за 
презентирање на официјални податоци од областа на 
животната средина и природата во Република Маке-
донија." 

Член 6 
Во членовите 10 став 2, 26 став 1, 27, 32 став 1, 33 

став 2,40 и 54 зборовите: "делови и објекти на приро-
дата" се заменуваат со зборовите: "посебни природни 
богатства". 

Член 7 
Во членот 11 став 2 се менува и гласи: 
"Министерот за животна средина ги овластува суб-

јектите од став 1 на овој член кои ги исполнуваат сле-
дниве услови: 

- имаат вработено најмалку едно лице со висока 
стручна спрема од областа на заштитата на животната 
средина и природата и 

- имаат потребна опрема и соодветни деловни про-
стории за вршење на дејноста. 

Министерот за животна средина поблиску ги про-
пишува условите од став 2 алинеја 2 на овој член." 

Член 8 
Во членот 12 зборовите: "делови и објекти на при-

родата" се заменуваат со зборовите: "посебни природ-
ни богатства", зборот "особено" се брише, а зборови-
те: "за управување" се заменуваат со зборовите: "на 
заштита и управувањето". 

Член 9 
Во членот 14 став 1 по зборовите: "изведување на 

други работи" се додаваат зборовите: "како и вршење 
на производствена дејност", а по зборот "оштетува-
ња " се додава запирка и зборот " загадувања". 

Член 10 
По членот 14 се додава нов член 14 а, кој гласи: 

"Член 14 а 
Одобрение за експлоатација на минерални сурови-

ни се издава по претходна согласност од Министер-
ството за животна средина." 

Член И 
Во членот 15 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Министерството за животна средина дава соглас-

ност на техничката документација за рекултивација од 
став 1 на овој член." 

Член 12 
Членот 16 се менува и гласи: 
"Правните и физичките лица од член 4 на овој за-

кон се должни да водат евиденција на податоците за* 
внесените количини на отпадни, штетни и опасни ма-
терии што ги користат при вршење на дејноста и еви-
денција на видот и количината на отпадните, штетни-
те и опасните материи што ги создаваат и испуштаат 
во медиумите на животната средина. • 

Податоците од став 1 на овој член субјектите се 
должни да ги достават до Министерството за животна 
средина, и тоа: 

- за внесените количини во рок од 24 часа од внесу-
вањето и 

- за испуштените отпадни, опасни и штетни мате-
рии во рок од 48 часа од испуштањето." 

Член 13 
Во членот 18 зборовите: "стандардите и нормати-

вите" се заменуваат со зборовите: "начинот и Горите-
риумите". 

Член 14 
По членот 18 се додава нов член 18 а, кој гласи: 

"Член 18 а 
Министерот за животна средина го пропишува на-

чинот за доброволно учество на претпријатијата од 
индустрискиот сектор во системот за еколошки ме-
наџмент и ревизија (ЕМАЅ)." ' 

Член 15 
Членот 19 се менува и гласи: 
"Кога при изградба или реконструкција на оддел-

ни инвестициони објекти или користење на природни 
богатства или вршење на производствена дејнрст нас-
тане недозволена деградација или загадување на жи-
вотната средина и.природата над пропишаните норми, 
инвеститорот или правното лице е должно да преста-
не со работа и да извршат дополнителни научни и 
стручни истражувања и санација заради отстранување 
на причините што довеле до деградација или загадува-
ње на животната средина и природата и за тоа да го 
извести Министерството за животна средина. 

Доколку инвеститорот не постапи според став 1 на 
овој член министерот за животна средина ќе определи 
научна или стручна институција кој ќе ги изврши пот-
ребните истражувања, како и правно лице за вршење 
на санација. 

Трошоците за научните и стручните истражувања 
и санацијата од став 2 на овој член, паѓаат на товар на 
инвеститорот или правното лице од став 1 на овој 
член." 

Член 16 
Во членот 21 став 1 по зборовите: "отпадни мате-

рии и нивно" се додава зборот "испуштање". 

Член 17 
По членот 21 се додаваат два нови члена 21 а и 21 

б, кои гласат: 

"Член 21 а 
За увоз на технологии или технолошки линии во 

Република Македонија до Министерството за живот-
на средина се приложува соодветна документација ко-
ја ќе потврди дека увезената технологија или техно-
лошка линија не е забранета во земјата производител 
и земјата извозник. 

Член 216 
Министерот за животна средина ги пропишува суп-

станците кои содржат опасни и штетни материи на 
кои им се забранува увоз, производство или користе-
ње во Република Македонија." 

Член 18 
Во членот 23 став 1 зборовите: "објекти и делови на 

природата" се заменуваат со зборовите: "посебни при-
родни богатства", а зборовите: "и картата" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: "и картата" се бришат, збо-
ровите: "делови и објектите на природата" се замену-
ваат со зборовите: "посебни природни богатства", а 
по зборот "отпадните" се става запирка и се додава 
зборот "опасните". 

Во ставот 3 зборовите: "и карта" се бришат, зборо-
вите: "делови и објекти на природата" се заменуваат 
со зборовите: "посебни природни богатства", а по 
зборот "отпадни" се става запирка и се додава зборот 
"опасни". 

Во ставот 4 по зборот "Катастарот" запирката и 
зборот "картата" се бришат. 

Член 19 
Во членот 24 став 1 зборовите: "и картата" се бри-

шат, по зборовите: "се должни да изготват" се дода-
ваат зборовите: "и да достават до Министерството за 
животна средина", зборовите: "со стандардите за 
постојната опрема и технологија" се заменуваат со 
зборот "закон". 

Ставот 4 се брише. 
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Член 20 
По членот 24 се додава нов член 24 а, кој гласи: 

"Член 24 а 
Врз основа на доставените еколошко-технолошки 

проекти од член 24 на овој закон Министерството за 
животна средина издава решение за интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето, со кое пози-
тивно се вреднуваат на еколошко-технолошките про-
екти и е услов за започнување и вршење на дејноста, 
како и за менување на условите за вршење на дејнос-
та." 

Член 21 
Во членот 25 став 1 зборот "Мерење" се заменува 

со зборовите: "Континуирано мерење", а зборовите: 
"посебно заштитените делови и објекти на природа-
та" се заменуваат со зборовите: "заштитени посебни 
природни богатства". 

Во. ставот 3 зборовите: "посебно заштитените де-
лови и објекти на природата" се заменуваат со зборо-
вите: "заштитени посебни природни богатства". 

Член 22 
Во членот 26 став 1 зборовите: "со одобрение" се 

заменуваат со зборовите: "согласно со закон". 
Ставот 2 се брише. 

Член 23 
Во членот 27 зборот "го" се заменува со зборот 

"ги". 

Член 24 
Членот 28 се менува и гласи: 
"Се забранува употреба и користење на опрема, 

уреди и апарати кои произведуваат бучава која ги над-
минува со закон дозволените вредности." 

Член 25 
Во членот 29 став 1 се менува и гласи: 
"Правно лице корисник на опрема, уреди и апара-

ти што претставуваат извори на јонизирачко и ^јони-
зирачко зрачење, е должно при нивна употреба да 
обезбеди соодветни заштитни мерки и стручен кадар 
и да врши времено складирање на радиоактивни отпа-
доци на места определени за таа намена, согласно со 
закон." 

Член 26 
Во членот 31 став 2 по зборот "осигурување" точ-

ката на крајот од ставот се брише и се додаваат зборо-
вите: "како и од изречените казни за сторените пре-
кршоци". 

Член 27 
Во членовите 32 став 1, 40 точка 2 и 50 зборот 

"картата", односно зборовите: "и картата" се бришат. 

Член 28 
Во членот 33 став 2 по зборот "јонизирачки" се до-

даваат зборовите: "и ^јонизирачки". 
Член 29 

Членот 34 се менува и гласи: . , 
"Републичкиот инспекторат од член 33 став 2 на 

овој закон го сочинуваат главен републички инспек-
тор за животна средина и инспектори за животна сре-
дина, (во натамошниот текст: инспектори). 

Инспектори во Републичкиот инспекторат за жи-
вотна средина можат да бидат лица од следниве про-
фесии: дипломиран инженер за заштита на животната 
средина, дипломиран машински инженер, дипломиран 
инженер за заштита при работа, дипломиран инже-
нер-технолог, дипломиран инженер-металург, дипло-
миран рударски инженер, дипломиран инженер хеми-
чар, дипломиран метеоролог, доктор по медицина, д ^ 
пломиран географ, дипломиран градежен инженер, 
дипломиран биолог, дипломиран инженер агроном, 
дипломиран шумарски инженер, дипломиран електро-

инженер, дипломиран инженер физичар, дипломиран 
инженер архитект и дипломиран инженер по хорти-
култура. 

Главниот републички инспектор мора да има нај-
малку три години работно искуство." 

Член 30 
Во членовите 36 точка 5, 37 точка 5, 38 точка 4, 39 

точка 5,41 точка 5, 42 точка 5 зборовите: "еколошко-
технолошки елаборат" се заменуваат со зборовите: 
"еколошко-технолошки проекти". 

Член 31 
Во членот 41 точка 1 по зборот "јонизирачко" се 

додаваат зборовите: "и нејонизирачкд", а во точката 4 
по зборот "јонизирачкото" се додаваат зборовите: "и 
^јонизирачкото". 

Член 32 
Во членот 42 точка 2 се менува и гласи: 
"Собирањето, транспортирањето и депонирањето 

на технолошкиот, опасниот и посебниот отпад од 
правните и физичките лица, се врши во согласност со 
закон." 

Во точката 4 по зборот "правното" се додаваат 
зборовите: "и физичкото". 

Член 33 
Членот 43 се менува и гласи: 
"Во вршењето на работите, инспекторот е овлас-

тен: 
1) да нареди во определен рок да се отстранат 

штетните последици што настанале со загадувањето 
или деградацијата на животната средина и природата 
и доведување во претходна состојба, 

2) да забрани работа на правни и физички лица по-
ради штетни дејствија, со кои се врши загадување или 
деградација на животната средина и природата, без ог-
лед на тоа дали за дејноста имаат или немаат соодвет-
ни одобренија и согласности пропишани сб закон, 

3) да забрани работа и употреба и да запечати ра-
ботни простории, опрема, апарати и уреди кои вршат 
штетни дејствија и кои не ги исполнуваат пропишани-
те услови, 

4) привремено да одземе опрема, уреди и апарати 
што претставуваат извори на загадување или деграда-
ција на животната средина и природата, се до отстра-
нување на недостатоците, односно до конечната одлу-
ка на надлежниот суд и 

5) да определи пократок рок за рекултивација во 
рамките на рокот утврден со член 15 на овој закон. 

Инспекторот учествува во вршењето на технички-
от преглед на инвестициони објекти од аспект на заш-
титата на животната средина и природата." 

Член 34 
По членот 43 се додаваат два нови члена 43 а и 43 

б, кои гласат: 
"Член 43 а * 

Правните и физички лица што вршат дејност се 
должни да овозможат непречено вршење на инспек-
цискиот надзор, како и да даваат вистинити и точни 
податоци, информации, мостри и други материјали на 
барање на инспекторот без надоместок. 

Член 43 6^ 
Трошоците за работите извршени надвор од уп-

равната постапка по барање на странката, паѓаат на 
товар на странката. 

Министерот за животна средина ги пропишува 
трошоците од став 1 на овој член. 

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат на 
посебна сметка за сопствени приходи на Министер-
ството за животна средина." 

Член 35 
Членот 45 се менува и гласи: 
"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице ако: 
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1) при користење на природните богатства, екс-
плоатација на минералните суровини, изградба на но-
ви објекти, реконструкција на постојни, производство 
или изведување на други работи, предизвикува оште-
тувања или други промени на природните богатства и 
биоресурси или на друг начин ја деградира и ја загаду-
ва животната средина и природата над пропишаните 
норми и со техничката документација и реализација 
на истата, не обезбеди заштита на животната средина 
и природата (член 14 ставови 1 и 2); 

2) со користење на минерални суровини, одлагање 
на отпадоци, јаловина, пепел и згура и други активнос-
ти, деградира земјиште и истото не го рекултивира 
или на друг начин санира по проектот за рекултиваци-
ја (член 15); 

3) не води евиденција на податоците за внесените 
количини на штетни и опасни материи што ги корис-
тат при вршење на дејноста, како и видот и количина-
та на отпадните, штетните и опасните материи што ги 
создава и испушта во медиумите на животната среди-
на и податоците не ги доставува до Министерството за 
животна средина (член 16); 

4) произведува и пушти во промет одделни произ-
води и врши одделни работи со кои се загрозува жи-
вотната средина и покрај забраната на министерот за 
животна средина (член 1/); 

5) пушти во промет производ означен како "еко-
производ" кој не е во согласност со начинот и крите-
риумите определени од министерот за животна среди-
на (член 18); 

/») не престане со работа, не изврши дополнителни 
научни и стручни истражувања и не го извести Минис-
терството за животна средина заради отстранување на 
причините што довеле до деградација или загадување 
на животната средина и природата (член 19 став 1); 

7) фрла или депонира технолошки, опасен и посе-
бен отпад, надвор од определените места за таа наме-
на (член 20 став 1); 

8) не изврши рекултивација на просторот на депо-
нијата врз основа на проект (член 20 став 2); 

9) увезе отпадни, опасни, штетни и радиоактивни 
материи и истите ги испушта, чува, употребува и депо-
нира (член 21 став 1); 

10) увезе технологии, технолошки линии, лиценци 
и супстанци кои во земјата производител или земјата 
извозник веќе се забранети од еколошки причини 
(член 21 став 4); 

11) увезе или произведува супстанци кои се* на лис-
та на супстанци кои содржат опасни и штетни материи 
на кои им е забранет увоз, производство или користе-
ње вб Република Македонија (член 21-6); 

12) на изготвувачот не ги достави потребните пода-
тоци за изготвување на катастарот на загадувачите на 
воздухот, водите, заштитеното посебно природно бо-
гатство, загаденоста и деградираноста на земјиштето и 
регистарот на отпадни и штетни материи (член 23); 

13) не изготви и достави до Министерството за жи-
вотна средина еќолоппсо-технолошки проекти и не ги 
извршува со закон пропишаните мерки, нормативи и 
стандарди за заштита на животната средина и приро-
дата и не го следи влијанието на изворот на загадува-
њето врз квалитетот на животната средина и природа-
та и не води евиденција на резултатите од извршените 
мерења (член 24); 

14) стручните организации не ги достават подато-
ците до Министерството за животна средина (член 25 
став 2); 

15) се користат или се стават во промет заштитени 
биоресурси и објекти 'на природата без одобрение 
(член2о); 

16) правните лица не изготват и достават регистар 
и програма за заштитеното посебно природно богат-
ство (член 27); 

17) употребува и користи опрема, уреди и апарати 
кои произведуваат бучава која ги надминува со закон 
дозволените вредности (член 28) и 

18) при користење на опрема, уреди и апарати што 
претставуваат извори на јонизирачко и ^јонизирачко 
зрачење не обезбедил соодветни заштитни мерки и 

стручен кадар и вршел депонирање на радиоактивни 
отпадоци надвор од места определени за таа намена 
(член 29 став 1). 

Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 
казни одговорното лице во правното лице за дејството 
од став 1 на овој член. 

За дејството од став 1 на овој член на правното ли-
це ќе се изрече мерка за безбедност забрана за врше-
ње на определена дејност во траење од шест месеци 
до пет години. 

За дејството од став 2 на овој член на одговорното 
лице во правното лице, покрај парична казна ќе се из-
рече и мерка за безбедност забрана за вршење на про-
фесија, дејност или должност во траење од три месеци 
до една година." 

Член 36 
Членот 46 се менува и гласи: 
"Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице што врши регистри-
рана дејност ако постапи спротивно на одредбите на 
членовите 14 став 1,15 став 1,16 став 1,19 став 1 и 24 
од овој закон." 

Член 37 
Членовите 47 и 48 се бришат. 

Член 38 
Во членот 49 зборовите: "од една петтина до три 

плати" се заменуваат со зборовите: 5.000 до 30.000 де-
нари". 

Член 39 
Во членот 50 став 1 зборовите: "од една половина 

плата" се заменуваат со зборовите: "од 5.000 денари". 
Член 40, 

Во членот 51 став 1 зборовите: "од една петтина од 
платата" се заменуваат со зборовите: "од 3.000 денари". 

Точката 1 се менува и гласи: 
"Паркира и вози возило надвор од определено мес-

то во заштитено посебно природно богатство и во зе-
лени површини." 

Во точката 5 зборот "кола" се заменува со зборот 
"возило". 

Точката 7 се менува и гласи: 
"Испушта моторни и трансформаторски масла на зем-

јиште и во секундарна атмосферска или фекална канал-
изациона мрежа и одводи на отпадни води, реки и езера." 

Член 41 
Членот 52 се менува и гласи: 
"Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари за 

прекршок ќе се казни правно лице ако: 
1) на подрачје на заштитен дел на природата, не ги 

спроведе мерките за заштита и користење на шумите 
и шумското земјиште кои се определени со шумска 
основа и програмата за заштита и развој на национал-
ниот парк; 

2) заштитеното природно добро и неговите грани-
ци не ги обележи на пропишан начин; 

3) собира диви животински и растителни видови, 
семе, плодови, јајца и други пониски развојни облици 
заради експлоатација, односно* ставање во промет 
спротивно на прописите и 

4) не овозможи, односно го спречува вршењето на 
инспекцискиот надзор или не ги даде потребните ин-
формации, мостри и материјали." 

За прекршок од став 1 точки 1, 2 и 3 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 10.000 до 50.000 денари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и фи-
зичко лице со парична казна од 20.000 до 50.000 денари. 

Член 42 
Се овластува 3аконодавно-правната комисија да 

утврди пречистен текст на Законот за заштита и уна-
предување на животната средина и природата. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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2036. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 38/01, 46/93 и 55/95), Собранието на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16 мај 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ 

НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 

ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА - ОХРИД 

Се дава согласност на одредбите на Статутарната 
одлука за изменување на Статутот на Јавната здрав-
ствена организација Специјална болница за ортопеди-
ја и трауматологија - Охрид, што ја донесе Управниот 
одбор, на седницата одржана на 24 декември 1999 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2112/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2037. 

За претседател на Собранието 
на Република Македонија, 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

19. "Конче 3"- Радовиш, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Мантово"- Радовиш. 
20. "Мавровица"- С. Николе, ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" Подружница "Мавровица- С. Николе. 
21. "Водоча"- Струмица, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Струмички слив"- Струмица. 
22. "Турија"- Струмица, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Струмички слив"- Струмица. 
23. "Новоселка"- Струмица, ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" Подружница "Струмички слив"- Струмица. 
24. "Иловица"- Струмица, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија "Подружница "Струмички слив" - Струмица. 
25. "Вратница"- Тетово, ПП "Нов Компани"- Скопје. 
26. "Матка"- Скопје, Спелеолошко друштво "Пеони"-
Скопје. 

2. Како почеток на користењето на концесијата на 
акумулацијата ќе се смета денот на потпишувањето на 
договорот за концесија-користење на рибниот фонд 
од акумулацијата. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-2351/1 Претседател на Владата 
16 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за концесија 
("Службен весник на Република Македонија" 
бр.42/93), член 16 од Законот за рибарство ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.62/93), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 

РИБНИОТ ФОНД ОД АКУМУЛАЦИИТЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1.На пет годишно користење-концесија се дава 
рибниот фонд од акумулациите и тоа: 

.1. "Ратево"- Берово, СРД "Абланица" - Берово. 
2. "Калиманци"-Кочани, СРД "Шаран"- М. Каменица. 
3. "Градче"- Кочани, ЈВП "Водостопанство на Маке-
донка" Подружница "Брегалница"- Кочани. 
4. "Стрежево"- Битола, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Стрежево"- Битола. 
5. "Младост"- Велес, АД АЌ "Лозар"- Велес. 
6. "Пањурци"- Гевгелија, ПИТГ "Химес"- Богданци. 
7. "Чипарли"-Гевгелија, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Повардарие"-Гевгелија/ 
8. "Топлик"- Гевгелија, ЈВП Водостопанство на Ма-
кедониј а" Подружница " Повардарив" - Гевгелиј а. 
9. "Шпиље"- Дебар, ЕСМ-Подружница ХЕЦ "Шпи-
ље"-Дебар. 
10. "Тиквеш"- Кавадарци, ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" Подружница "Тиквешко поле"- Кава-
дарци. 
11. "Крушево"- Крушево, СРД "Мрена"- Крушево. 
12. "Липково"- куманово, ЈВП '^Водостопанство на 
Македонија" Подружница "Куманово"-Куманово. 
13. "Глажња"- Куманово, ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" Подружница " Куманово" - Куманово. 
14. "Отошница"- Крива Паланка, ЈВП "Водостопанство 
на Македонија" Подружница "Куманово"- Куманово. 
15. "Слатино"- Охрид, ЈВП "Водостопанство на Маке-
донија" Подружница "Водостопанство-Охридско езе-
ро"- Охрид. 
16. "Пишица"- Пробиштип, ЈВП "Водостопанство на 
Македониј а" Подружница " Водостопанство" - Штип. 
17; "Мантово"- Радовиш, ЈВП "Водостопанство на 
Македонија" Подружница "Мантово"-Радовиш. 
18. "Конче 1"- Радовиш, ЈВП "Водостопанство на Ма-
кедонија" Подружница "Мантово"-Радовиш. 

2038. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 63/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ 
СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

1. Со оваа одлука се пренесува правото на користе-
ње на материјално-технички средства и опрема од Ми-
нистерството за одбрана на Агенцијата за разузнава-
ње и тоа: 
Ред. 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 

09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

» 16. 
17 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

Име на средството 
Двоглед 6x30 РД 
Телефон индуктор М-63 
Бројчаник за тел. М-63 
Телефон ЕТА-41 
Теле( ЈОН АТА 71.01 
Телефон АТА 80-01 
ТВ во боја ТЕЦ-3664 
Кабел продолжен со 3 
утичници 
Светилка ЕЛУКС Н-55 
Вреќа за спиење 
Торбица за старешини 
Маса работна - БИРО 
Маса клуб ниска 
фотоапарат - "Олимпик" 
Радиотелевизиска станица 
"моторола П-210 
Ормар метален со трезор 
Курвиметар 
Појачало за тел. разг. 
"Олимпус" 
Мини касетофон "Олимпус" 
Л-200 
Мини касетофон "Олимпус" 
Ј1-200 
Радиокасетофон "Грундинг" 
800 
Микрофон МЕ 9 надворешен 
"Олимпус" 
Радиостаница УКБ М2510/12 

Количина 
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2. Примопредавањето на средствата и опремата од 
точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 23-2213/1 Претседател на Владата 
16 маЈ 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2039. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија број 42/93 
и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минералните 
суровини ("Службен весник на Република Македонија" 
број 18/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЈ1НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА - СОјНАДРУШТВОТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИСКИ ГА-
СОВИ ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД - СКОПЈЕ, 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ К.О ЕГРИ - БИТОЛА, БЕЛО 

ПОЛЕ, СРЕДНИ ЛИВАДИ И МОГИЛА 
1. На Друштвото за производство на индустриски 

гасови ТГС Технички гасови АД - Скопје се дава кон-
цесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина - С02 на локалитетот К.О 
Егри - Битола, Бело Поле, Средни Ливади и Могила 
со следните координати: 
и т » х о д к о д 

1. 4 535 317,50 7 538 427,50 
2. 4 538 525,00 7 538 875,00 
3. 4 538 480,00 7 540 630,00 
4. . 4536 350,00 7 540700,00 
5. 4 535 622,50 7 539 220,00 

информации поставка 444138 од Буџетот на Ре-
публика Македонија за 2000 година во износ од 70 
милиони денари ќе се распределат во согласност со 
следниве критериуми: 

1. Финанасиско помагање на дневни информат-
ивно-политички весници кои значително влијаат врз 
формирањето на јавното мислење меѓу граѓаните на 
Република Македонија; 

2. Финансиско помагање на дневниот информатив-
но-политички печат на јазицита на националностите; 

3. Помагање на локалните весници со повеќе деце-
ниско опстојување на одделни регионални и Локални 
информативни простори во Републлика Македонија; 

4. Помагање на новопојавените и специфични вес-
ници и списанија кои обезбедуваат унапредување^ на 
плурализмот; и 

5. Распределувањето на средствата се врши во за-
висност од: 

- долгогодишното непрекинато и стабилно излегу-
вање на весниците и списанијата; 

- продадениот тираж; 
- бројот на вработените, а особено на новинарски-

от кадар во редакциите и учество на користењето на 
печатарската хартија, репроматеријалите и печатар-
ските услуги во вкупните трошоци. 

И. Средствата од точка 1 на оваа одлука се рас-
пределуваат на следниве корисници: 

1. НИП "Нова Македонија" АД 
- Скопје 
(" Нова Македониј а"," Флака", 
"Бирлик", "Вечер" и "Остен") 
2. "Дневник" 

36.000.000 ден. 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува 5 (пет) км2. 

' 2. Концесијата за детални геолошки истражувања 
се дава за период од една година. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определу-
вање на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минрелани суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата на плаќање на 
надоместокот ќе се определи со Договорот за конце-
сијата. 

5. Како почеток на користењето на концесијата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишу-
вањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата џа Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
стопанство. 

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

Бр. 23-2350/1 Претседател на Владата 
16 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2040. 

Врз основа на член 27 од Законот за извршување 
на Буџетот на Република Македонија за 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
86/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПО 

ОСНОВ НА СУБВЕНЦИИ ЗА 2000 ГОДИНА 
I. Средствата - трансфери по основ на субвенции 

зеки кон издавачите на весници и списанија) за 
година, од разделот 193.01 на Министерството за 

3.350.000 ден. 
3. "Факти" (ДПУ "Еребара") 3.650.000 ден. 
4."Дело" (ПИНИГД ("Наше дело") 4.500.000 ден. 
5. "Утрински весник" 500.000 ден. 
6. "Петер Интернационал" 
и "Избор" 1.500.000 ден. 
7." Студентски збор," 3.000.000 ден. 
8. "Кгегја" (студентски весник на 
албански јазик) 50.000 ден. 
9. "Форум" 900.000 ден. 
10. "Капитал" 200.000 ден. 
11. "Глоби" 900.000 ден. 
12. "Феникс" 500.000 ден. 
13. "Битолскивесник"-Битола 1.300.000ден. 
14. "Наш весник" - Куманово 1.300.000 ден. 
15. "Народен глас" - Прилеп 1.300.000 ден. 
16. "Штипски весник" - Штип 900.000 ден. 
17. "Тетовски весник" - Тетово 1:300.000 ден. 
(македонски-албански јазик) 
18. "Трибина" 200.000 ден. 
19."Екологија" 240.000 ден. 
20. "Жена" ("Просветенажена") 2.000.000 ден. 
21. "Мајка и дете" 

(македонски и албански) 2.500.000 ден. 
22. Клик" 500.000 ден. 
23. "Вардар" 100.000 ден. 
24. " Милениум" 100.000 ден. 
25. "Комплетна", "Таа", "М&М" 
и "Кк1ѕ" 1.000.000 ден. 
26." Превентива" 60.000 ден. 
27. "Брези" 200.000 ден. 
28. "Влера" 200.000 ден. 
29. "Македонски спорт" 250.000 ден. 
30. "Македонија" 1.000.000 ден. 
31. "Месечник" за култура во 
Мала Преспа, Албанија 500.000 ден. 

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

Бр. 23-2318/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
1а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2041. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 45/97), а во врска со член 40 од 
Законот за комуналните дејности ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 45/97), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 9 мај 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НАЧШЛУКАТА ЗА ПРЕЗЕМА-

ЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ПЕЈ-
НОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КРИВА ПАЛАНКА 

И РАНКОВЦЕ 
1. Се укинува Одлуката за преземање на вршењето 

на комуналните дејности во општините Крива Палан-
ка и Ранковце бр. 23-4541/1 од 24 септември 1999 годи-
на, поради исполнување на условите од Законот за 
уредување на односите меѓу новите единици на локал-
ната самоуправа и единиците на локалната самоупра-
ва од кои произлегуваат ("Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 59/96) во однос на уредувањето 
на статусот и работата на ЈП за комунални услуги 
"Комуналец" - Крива Паланка, со што се исполнети 
условите јавното претпријатие да прерасне во Меѓу-
општинско претпријатие за територијата на општини-
те Крива Паланка и Ранковце. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-2011/1 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2042. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република македонија број 
21/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.05.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ № ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која ] 

оизведува во Републка Македонија и може ; 
1 не се 

произведува во Републка Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на 
Министерството за стопанство и тоа: 
Тарифен 

Број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

4823 90 
4823 909090 

8443 

тон, целулозна вата и 
листови и ленти од 
целулозни влакна, се-
чени во определена 
големина или форма; 
други производи од 
хартиена маса, хар-
тија, картон, целулоз-
на вата или листови 
или ленти од целуло-
зна влакна: 
- Хартија во ролни 
или ленти, премачка-
на со лепило: 
-Друго: 
-Друго 
а) хартија за фото-
копир Биотоп 80 
гр. 500 листа 
Машини за печате-
ње, вклучувајќи ма-
шини за печатење со 
млаз од мастило (ин-
к-јет), освен оние од 
тар. број 8471; маши-
ни за помошна упо-
треба при печате-
њето: 

15 парчиња 

1 2 1 3 1 
8443 5100 00 -Машини за печа-

тење со млаз од 
мастило (инк-јет) 
а) принтер Канон 
ВЈС 6100 вклуч. 1 
инк кертриџ цен/ 
боја 
- Делови: 
-Друго 
а) Принтер: ИНк 
Кертриџи БЦИС 
ццен 

: 

8443 90 
8443 909000 

8471 

8504 

в) Принтер: Инис 
Кертриџи ВС13 
магенда 
г) Принтер: Инк 
Кертриџи 8С13 
жолта 
д) Принтер: Инк 
Кертриџи ВХ за 
факс Канон Б150 
Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; магне-
тни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана фор-
ма и машини за 
обработка на так-
ви податоци, не-
спомнати или не-
опфатени на друго 
место: 
-Друго, испорача-
ни како системи: 
-Друго 
а) Персонален ком-
пјутер Целерон 433 
(комплет) 
-Влезни или излез-
ни единици, што 
содржат или не со-
држат мемориски 
едници во исто ку-
ќнине: 
-Друго 
а) скенер парагон 
1200-СР 
- Мемориска еди-
ници: 

Хард диск 
драјв (хард диск 
дривес) 
а) 250 Мб ЗИП 
драјв паралелен 
Електрични транс-
форматори, стати-
чка конвертори 
(на пример, испра-
вувач^ и индукти-
вни калеми 

8504 40 - Статичка конвер-
тори (претворува-
чи): 

8504403000 -Модули за напо-
јување од вид кои 
се употребуваат 
кај машините за 
автоматска обра-
ботка на податоци 
а) Уред за непре-
кинато напојување 

8471 49 

847149 9000 

84 71 60 

847160 9000 

8471 70 

8471 70 53 00 

1 парче 

30 парчиња 

10 парчиња 

10 парчиња 

5 парчиња 

1 парче 

1 парче 

1 парче 
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Бацк Про 1400 
АРС 1 парче 

8517 Електрични апара-
ти за жична теле-
фонија или жична 
телеграфија, вклу-
чувајќи жичени 
телефонски апара-
ти со безжична 
слушалка и теле-
комуникациски 
апарати за жични 
системи со носечка 
струја или дигита-
лни линиски систе-
ми; видеофони: 
-Телефонски 
апарати 
(телефони); 
видеофони: 

8517 210000 - Т е л е ф а к с 
а) Факс Канон 
В150 вклуч. 1 инк. 
кертриџ 1 парче 

8517 50 -Други апарати, за 
жични системи со 
носечка струја или 
за дигитални лини-
ски системи: 

8517 501000 - З а жични линис-
ки системи со но-
сечка струја 
а) Модем. УС Ро-

х ботикс 1 парче 
8523 Подготвени несни-

мени подлоги за 
звучни снимања 
или снимања на 
други феномени, 
освен производите 
од Глава 37; 
-Магнетни ленти: 

8523 20 -Магнетни плочи 
(дискови): 

8523 201000 -Крути 
а) ЗИП Драјв Ме-
диум 250 МБ 10 парчиња 
б) Дискети 12,4 
МБ 10 пар/пак 10 парчиња 

8544 Изолирана жица 
(вклучувајќи емај-

. лирана или аноди-
, зирана жица), каб-

ли (вклучувајќи и 
коаксиални кабли) 
и други изолирани 

/ електрични спро-
водници, со или 
без конектори; ка-
бли од оптички 
влакна, изработе-
ни од поединечно 
оплаштени влакна 
комбинирани или 
не со електрични 
спроводник, со 
или без колектори: 
-Жица за намотки: 

8544 41 - С о конектори: 
8544419000 -Други 

а) кабел за прин-
тер 2м 1 парче 

9009 .Апарати за фото-
копирање со вгра-
ден оптички сис-
тем, апарати за 
компактно копи-
рање и апарати за 
термичко 

9009110000 

900990 
9009 90 9000 

копирање: 
-Електростатички 
апарати за фото-
копирање: 
- З а репродукција 
на оригинал дирек-
тно на копија (ди-
ректна постапка) 
а) Копир Канон 
НП112 
-Делови и прибор: 
-Друго 

) Тонер НПГ11 за 

1 парче 

а) 
копирот 
НП6112 

Канон 
4 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила нареднот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блка Македониј а". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2352/1 
16 мај 2000 година 

Скопје 

2043. 
Врз основа на член 153 став'4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 

МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 
1. За помошник на министерот за сообраќај и 

врски се назначува Расим Мустафа, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-2049/2 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2044. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија "бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
1. За советник на министерот за сообраќај и врски 

се назначува Злата Дуковска, досегашен началник на 
Одделението за патен сообраќај во Министерството 
за сообраќај и врски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-2049/3 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2045. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија "бр. 63/ 
94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТАЗАМЕНИК 

НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ 
СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА 

ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 
1. Се разрешува Милутин Ангеловски од должнос-

та заменик на директорот на Затворот Скопје со От-
ворени одделенија во Крива Паланка и Велес. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2121/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2046. ~ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија "бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство се наз-
начува Ќемал Ибраими, досегашен раководител на 
погон во Текстилната фабрика "Скутекс"- Скудриње. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-2126/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2047. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија "бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. За советник на директорот на Управата за заш-
тита на растенијата се назначува Томо Мојсовски, гра-
ничен инспектор за заштита на растенијата на грани-
чен премин Табановце - Куманово. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
1. Се разрешува Владимир) Цветиновски од дол-

жноста потсекретар во Министерството за трговија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2246/3 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2050. ~ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 

1. За потсекретар во Министерството за трговија 
се назначува Димитри Зимоски, досегашен помошник 
на генералниот директор за комерција, инвестиции и 
банкарско работење во А. Д. "ЕМО" - Охрид. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2128/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 
2048. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија "бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
1. Се разрешува Александар Посохин од должнос-

та потсекретар во Министерството за трговија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-2246/2 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2049. ~ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и. 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Бр. 17-2247/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2051. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
1.3а потсекретар во Министерството за трговија 

се назначува Аљоша Беговски, досегашен самостоен 
советник во Министерството за трговија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 17-2247/3 Претседател на Владата 
9 мај 2000 година на Република Македонија, 

' Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2052. г 

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со одредбите 
на Националната програма за сузбивање на злоупо-
треба на дрогата и недозволената трговија со дрога 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
35/9б), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕННА 
МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА 
БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА 
НА ДРОГА 

1. д-р Билјана Ѓорѓеска се разрешува од должноста 
член на Меѓуресорската државна комисија за борба 
против недозволеното производство, трговија и зло-
употреба на дрога, поради заминување на друга 
должност. 
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2. За член на Меѓуресорската државна комисија за 
борба против недозволеното производство, трговија и 
злоупотреба на дрога се именува Бистра Ангеловска, 
помошник на министерот за здравство. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2020/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2053. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата "Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 мај 2000 година, донесе , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-
ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 

1. м-р Донка Барџиева-Трајковска се разрешува од 
должнбста вршител на должноста директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на спомениците на култу-
рата - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

- Блашко Димитровски, 
- Блаже Јовановски, 
- Сретимир Николовски, 
- Гоце Станковски, 
- Горица Стефановска. 
Од редот на вработените на претпријатието: 
-Марјан Ѓорѓиевски, 
- Грозде Јакимовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-2261/2 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2054. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата "Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗА-
ШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

-СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Репу-
бличкиот завод за заштита на спомениците на култу-
рата - Скопје се именува Јован Кондијанов, кустос за 
средновековна нумизматика во Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-504/4 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2056. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единицитена локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ( "Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ" 

-КРИВА ПАЛАНКА 

1. Зоран Мацовски се разрешува од должноста ди-
ректор на Јавното претпријатие за комунални услуги 
Комуналец"-Крива Паланка. 

2. Ова решение влегува во сила со декот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

О б р а з л о ж е н и е 
Со потпишување на Спогодбата за регулирање на 

статусот, работата и односите во Јавното претприја-
тие за комунални услуги "Комуналец"- Крива Палан-
ка, од страна на општините Крива Паланка и Ранков-
це, од 8.02.2000 година, исполнети се условите утврде-
ни во Законот за уредување на односите меѓу новите 
единици на локалната самоуправа и единиците на ло-
калната самоуправа од кои произлегуваат во однос на 
уредувањето на статусот и работата на ова јавно прет-
пријатие, поради што и се донесе решение како во 
диспозитивот. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, е. р. 

Бр. 17-2266/2 • 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2055. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), а во врска со член 10 од Законот за уредува-
ње на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната самоуправа од кои 
произлегуваат ( "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/96), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 9 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НАШ ЗА КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ" - КРИВА ПАЛАНКА 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за комунални услуги "Комуна-
лец"- Крива Паланка, се разрешуваат: 

Бр. 17-2284/1 
9 мај 2000 година 

Скопје 

2057. : 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за обезбе-
дување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 
80/99), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ 

НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат програмата и 

начинот на полагање на стручен испит за вршење ра-
боти на обезбедување на лица и имот (во натамошни-
от текст: стручен испит). 

И. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Член 2 
Оспособувањето на лица за вршење работи на 

обезбедување на лица и имот се спроведува според 
пропишана Програма за оспособување и полагање на 
стручен испит (во. натамошниот текст: Програма), 
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која е утврдена во прилог број 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
Програмата се состои од теоретски и практичен 

дел, кои опфаќаат: 

А. Теоретски дел 
1. Закон за обезбедување на лица и имот ("Служ-

бен весник на РМ" бр. 80/99) и подзаконските акти до-
несени врз основа на овој закон; 

2. Кривично право (општ и посебен дел); 
3. Криминалистика; 
4. Закон за набавување, поседување и носење на 

оружје ("Службен весник на СРМ" бр; 22/81 - Пречис-
тен текст, 15/83, 51/88 и "Службен весник на РМ" бр. 
26/93); 

5. Овластување и тактика во примена на овласту-
вањето; 

6. Организација на работите на обезбедување; 
7. Тактика на спроведување на мерките за обезбе-

дување; 
8. Гаѓање и ракување со огнено оружје; 
9. Самоодбрана; 
10. Противпожарна заштита и 
11. Употреба на средства и уреди за техничка заш-

тита; 
12. Прва помош. 

Б. Практичен дел 

1. Гаѓање и ракување со огнено оружје 

Член 4 ч 
Кандидатот за полагање на стручниот испит под-

несува писмена пријава до Комората. 
Формата и содржината на пријавата се утврдени во 

прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 5 
Стручниот испит се спроведува во траење од нај-

многу 2 дена. 
Прво, се полага усно теоретскиот дел од програма-

та, во еден ден. 
Кандидатите кои го положиле теоретскиот дел од 

програмата, го полагаат практичниот дел од програ-
мата, во ден кој ќе го определи комисијата. 1 

Член 6 
Стручниот испит се полага пред комисија што ја 

формира министерот за внатрешни работи, за време 
од две години. 

Комисијата е составена од пет члена и нивни заме-
ници од кои два члена по предлог на Комората и три 
члена од Министерството за внатрешни работи. 

Член 7 
Практичниот дел од стручниот испит се полага 

пред комисија на Министерството за внатрешни рабо-
ти составена од овластени службени лица, по претход-
но поднесено барање од Комората. 

За положениот практичен дел од стручниот испит 
кандидатот добива потврда за оспособеност за ракува-
ње со оружје, која е утврдена во прилог број 3 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 8 
Член на комисијата за полагање на стручен испит 

може да биде лице со завршен најмалку VII степен на 
образование, со соодветно стручно искуство од облас-
та на обезбедување. 

Член 9 
Успехот на кандидатот на стручниот испит се оце-

нува со "го положи стручниот испит" или "не го поло-
жи стручниот испит". 

Кандидатот кој на испитот не положил најмногу 4 
предмети од теоретскиот дел од програмата, може да 

полага поправен испит за ^положените предмети. 
Рокот за полагање на поправниот испит не може да 
биде пократок од еден месец, ниту подолг од 3 месеци. 

Кандидатот кој во рокот определен во став 2 на 
овој член, не се пријави за поправен испит или на по-
правниот испит не покаже задоволителни резултати, 
се смета дека испитот не го положил. 

Член 10 
Кандидатот кој не го положил стручниот испит 

може повторно да полага, најрано 30 дена од денот на 
последното полагање. 

Член И 
На кандидатот кој го положил стручниот испит, 

комисијата му дава уверение. 
Формата и содржината на уверението од став 1 на 

овој член се утврдени во прилог број 4, кој е составен 
дел на овој правилник. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14059/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

* Прилог бр. 1 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
I. Закон за обезбедување на лица и имот и подза-

конски акти 

1/1 Општи одредби; 
1/2 Услови за обезбедување на лица и имот; 
1/3 Права и должности на правните лица и работ-

ниците кои вршат обезбедување на лица и имот; 
1/4 Комора на Република Македонија за обезбеду-

вање на лица и имот; 
1/5 Евиденција; 
1/6 Надзор; 
1/7 Казнени одредби; 
1/8 Преодни и завршни одредби; 

П. Кривично право 

11/1 Општи одредби за кривично дело и кривична 
одговорност; 

11/2 Подготвување и обид на кривично дело; 
11/3 Начин, време и место на извршување на кри-

вично дело; 
11/4 Кривични дела против животот и телото: член 

123; 124; 125; 126; 128; 130; 131; 132; 133; 134; и 136; 
11/5 Кривични дела против слободите и правата на 

човекот и граѓанинот: член 139; 140; 142; 143; 144; 145; 
146; 149; 150; 151 и 152; 

11/6 Кривични дела против честа и угледот: член 
172; 173; 174 и 179; 

11/7 Кривични дела против половата слобода и 
морал: член 186; 187; 188 и 189; 

11/8 Кривични дела против животната средина: 
член 226; 228 и 229; 

11/9 Кривични дела против имотот: член 235; 236; 
237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 258; 259 и 261; 

11/10 Кривични дела против општа сигурност на 
луѓето и имотот: член 288; 294 и 296; 

Ш11 Кривични дела против безбедноста на јавниот 
сообраќај: член 301; 

Ш12 Кривични дела против службената должност: 
член 353; 354; 355; 357 и 360; 

11/13 Кривични дела против правосудството: член 
363; 364 и 365; 
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11/14 Кривични дела против јавниот ред: член 382; 
383; 384; 386; 387; 391; 394; 395 и 396; 

Ш. Криминалистика 
III/1 Криминалистички начела; 
III/2 Начини на дознавање на извршено кривично 

дело; 
III/3 Лице место на извршено кривично дело; 
III/4 Траги на извршено кривично дело; 
III/5 Индиции - видови; 
III/6 Оперативно тактички мерки и дејствија; 
III/7 Оперативно превентивни мерки и дејствија за 

спречување на кривично дело; 

IV. Закон за набавување поседување и носење на 
оружје 

IV/1 Основни одредби; 
IV/2 Набавување, поседување и носење оружје и 

делови на оружје; 
IV/3 Одземање на дозволата за оружје и муниција; 
IV/4 Продавање на оружје и муниција и поправање 

и преправање на оружје; 
IV/5 Надзор; 
V. Овластување и тактика во примена на овласту-

вањето 
V/1 Законски овластувања и постапување на ра-

ботниците за обезбедување; 
V/2 Основни облици на загрозување на животот и 

имотот на граѓаните; 
V/3 Основни начела и организација на работа; 
V/4 Работи и задачи на службата за обезбедување; 
V/5 Правила за професионално однесување и по-

стапување на работниците за обезбедување; 

VI. Организација на работите на обезбедување 

VI/1 Видови на обезбедување; 
VI/2 Сегменти во системот за заштита; 
VI/3 Начини на организирање на мерките за фи-

зичко обезбедување: 
- стражарско обезбедување; 
- патролно обезбедување; 
- ескортно обезбедување; 
- пунктовско обезбедување на објекти и простор и 
- лична придружба на лице под заштита; 
VI/4 Одредување на ниво на заштита (степен на 

обезбедување) 
VI/5 Изготвување на план за обезбедување (без-

бедносен концепт) 

Vn. Тактика на спроведување на мерките за обез-
бедување 

VII/1 Облици на загрозување на институциите под 
заштита; 

VII/2 Тим за обезбедување (состав и задачи); 
VII/3 Заштитна формација (должност и обврски); 
VII/4 Група за претходница (долмшост и обврски); 
VII/5 Обезбедување на лице по место на живеење; 
VII/6 Обезбедување на лице по место на работење; 
VII/7 Контра-диверзиона заштита; 
VII/8 Основни мерки и дејствија при обезбедување 

на транспорт; 
VII/9 Претседателски зафат - евакуација на лице 

од критична зона; 
VII/10 Пожртвуван напад и неутрализација на за-

кана по лице под заштита; 
VII/11 Соработка со овластените службени лица на 

МВР и права и обврски на работниците за обезбеду-
вање; 

VIII. Гаѓање и ракување со огнено оружје 

VIII/1 Расклопување, склопување, чистење и одр-
жување на оружјето со кое се задолжени, работниците 
за обезбедување; 

VIII/2 Гаѓање со пиштол со 10 куршуми на далечи-
на од 10 м. во кружна мета со најмалку 50% погодоци 
од вкупниот резултат; 

VIII/3 Гаѓање со пушка со 10 куршуми на далечина 
од 100 м. во човечка фигура, со најмалку 30% од 
вкупниот резултат. 

IX. Самоодбрана 
IX/1 Техника на падови; 
IX/2 Карате удари со рака и нога; 
IX/3 Одбрана од удар со рака и нога; 
IX/4 Зафати за приведување; 
IX/5 Џудо фрлање; 
IX/6 Одбрана од невооружен напаѓач; 
IX/7 Одбрана од вооружен напаѓач (нож, пиштол, 

палка и друга предмети). 
X. Противпожарна заштита 
Х/1 Пожари и причини за настанување; 
Х/2 Видови противпожарни апарати и начин на 

употреба; 
Х/3 Превентивни мерки за заштита од пожар; 
Х/4 Задачи и постапки на работникот за обезбеду-

вање при појава на пожар. 
XI. Употреба на средства и уреди за техничка заш-

тита 
XI/1 Средства и уреди за техничка заштита; 
XI/2 Алармни системи; 
XI/3 Затворен видео систем; 
XI/4 Систем за контрола на приодите; 
XI/5 Комуникациски врски и системи за контрола 

на објекти; 
XI/6 Мониторинг центар; 
XI/7 Техничка заштита на објекти од висок ризик. 
XII. Прва помош 
XII/1 Вештачко дишење; 
XII/2 Запирање на крварење; 
XII/3 Третман на лице под шок; 
XII/4 Прочистување на дишник; 
XII/5 Евакуација и транспорт на повредениот. 

Прилог бр. 2 
КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

ИСПИТНА КОМИСИЈА 
П Р И Ј А В А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЦА И ИМОТ 
ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ 

НА ПРИЈАВАТА: 
1. Име и презиме 
а) адреса: 
б) телефон: 

2. ЕМБГ, место и држава на раѓање: 
Пријавувам полагање на стручне испит за 

предметите: 

Ред. Предмет Полагање Полагање 
бр. по прв пат по 
1 
2 / 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Во прилог на пријавата приложувам: 
- Доказ за уплата на надоместок за полагање на 

стручен испит во износ од ДМ во денарска про-
тиввредност. 

Идентитетот на кандидатот се утврдува со лична 
карта или патна исправа непосредно пред отпочнува-
ње на стручниот испит од страна на претседателот на 
Комисијата. 

Во година 

ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Надоместокот за полагање на стручен испит изне-

сува ДМ во денарска противвредност, а за попра-
вен испит ДМ во денарска противвредност и се 
уплатува на жиро сметка бр. 

Примател: Комора на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот. 

Цел на дознаката: Надоместок за полагање на 
стручен испит за вршење работи на обезбедување на 
лица и имот. 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА СПРОВЕДЕНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ 

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

Врз основа на член 11 став 1 од Правилникот за 
програмата и начинот на полагање на стручен испит 
за вршење работи на обезбедување на лица и имот 
("Сл.весник на РМ" бр. ), се издава 

У В Е Р Е Н И Е 

Прилог бр. 3 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Управа за внатрешни работи 

2058. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за обезбе-

дување на лица и имот ("Службен весник на РМИ бр. 
80/99), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА 

НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ли-

ценцата за работа на обезбедување на лица и имот (во 
натамошниот текст: образецот на лиценцата). , 

Член 2 , 
Лиценца за вршење работи на обезбедување лица 

и имот издава Комората на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот врз основа на барање за 
издавање на лиценца (прилог број 1), на лице кое ги 
исполнува условите од членот 8 став 2 од Законот за 
обезбедување на лица и имот. 

Барањето заедно со потребните документи за из-
давање на лиценца се доставува и чува во Комората на 
Република Македонија за обезбедување на лица и 
имот. 

Член 3 
Образецот на лиценцата (прилог број 2) се печати 

на кунздрук хартија А-4 формат и има правоаголна 
форма. 

Образецот на Лиценцата содржи: назив "КОМО-
РА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ", законски основ 
за издавање на лиценцата, назив "ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА 
И ИМОТ", место за "Име и презиме", место за "Ден, 
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месец, година, место, општина и држава на раѓање", 
место за "Вид и степен на образование и место за 
"ЕМБГ" на лицето на кое му се издава лиценцата. Во 
долникот лев дел од образецот на лиценцата има мес-
то за впишување на: број, место, ден, месец и година 
на издавањето на лиценцата, во средината место за пе-
чат "МП", а во долниот десен дел, натпис "ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМОРАТА" и под него место за потпис 
на претседателот на Комората. 

Во позадината на целата големина на образецот на 
лиценцата, во средината, стои симболот на Комората 
на Република Македонија за обезбедување на лица и 
имот. 

Член 4 
Прилозите број 1 и 2 се составен дел на овој пра-

вилник. 
, Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14060/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

До Комората на Република Македонија 
за обезбедување на лица и имот 

Б А Р А Њ Е 

2059. 

Барам согласно член 8 став 2 од Законот за обез-
бедување на лица и имот, ми издадете ЛИЦЕНЦА за 
вршење на работа на обезбедување на лица и имот. 

Во\прилог на барањето Ви доставувам: 
- Уверение за државјанство, 
- Фотокопија од лична карта, 
- Уверение од надлжениот суд дека не ми е изрече-

на мерка на безбедност забрана за вршење на профе-
сија, дејност за обезбедување на лица и имот, 

- Диплома за завршено средно образование или 
друг повисок степен на образование, 

- Изјава дека во последните две години пред доби-
вање на лиценца за работа не извршува работи и зада-
чи од областа на безбедноста и одбраната во органите 
на државната управа како: овластено службено лице 
или на посебни работни места согласно со прописите 
од областа на внатрешни работи, работни места на 
определени должности согласно со прописите од об-
ласта на разузнавањето или работни места од член 123 
од Законот за одбрана. 

- Уверение за положен стручен испит 
- Уплатница од ДМ во денарска про-

тиввредност за надомест на трошоци за издавање на 
лиценца. 

Напомена: Напред наведените прилози се доставу-
ваат како копија и заверени од нотар. 

П о д н о с и т е л , 
Скопје 

Прилог бр. 2 
КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбе-
дување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 
80/90), се издава: 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЦА И ИМОТ 

(име и презиме) 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за обезбе-
дување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 
80/99), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И 
НАМИ НОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на ле-
гитимацијата за обезбедување на лица и имот (во на-
тамошниот текст: легитимација) и начинот на нејзи-
ното издавање. 

II. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 
Член 2 

Легитимацијата е со големина 85 х 55 мм., израбо-
тена на картонска подлога со темно сина боја, на која 
е втиснат симболот на Комората на Република Маке-
донија за обезбедување на лица и имот (во натамош-
ниот текст: Комората) и е заштитена со пластична 
фолија. 

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој 
член е утврден во прилог број 1 и е составен дел на 
овој правилник. 

ЧленЗ 
Предниот дел на легитимацијата содржи: Симбол 

на Комората, назив на органот што ја издава легити-
мацијата - "Комора на Република Македонија за обез-
бедување на лица и имот", место за фотографија со 
димензии 3 х 2,5 см., назив "Легитимација за обезбеду-
вање" и место за впишување на: име, презиме, единст-
вен матичен број и регистарски број на личната карта 
на работникот кој врши обезбедување на лица и имот. 

На задниот дел на легитимацијата е отпечатен 
следниот текст: 

"Носителот на оваа легитимација е овластен да ги 
извршува работите предвидени со Законот за обезбе-
дување на лица и имот. 

Носителот на легитимацијата има право да носи 
. оружје кое е во сопственост на правното лице кое вр-
ши обезбедување на лица и имот, за време на извршу-
вање на работните задачи". 

Во долниот лев дел од легитимацијата има место 
за впишување на крвната група на носителот на леги-
тимацијата и место за впишување на датумот на изда-
вање на легитимацијата. Во средината има место за 
печат "МП", а во долниот десен дел, назив "Претседа-
тел на Комората" и место за потпис на претседателот 
на Комората. 

III. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА 
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

Член 4 
Барањето за издавање на легитимацијата се доста-

вува до Комората. 
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Со барањето се доставува: 
- Извадок (фотокопија) од уписот во трговскиот 

регистар, заверен од нотар; 
- потврда за работен однос; 
- фотокопија од лиценцата за вршење на работи за 

обезбедување на лица и имот, заверена од нотар; 
- две фотографии со димензии 3 х 2,5 см. и 
- доказ за уплатен надоместок за издавање на леги-

тимацијата. 

Член 5 
Во случај работникот кој врши обезбедување на 

лица и имот да ја изгуби легитимацијата или на друг 
начин остане без неа, за тоа веднаш ја известува Ко-
мората. 

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 
оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, 
кога е изгубена, како и кога носителот на легитимаци-
јата ќе го промени личното име. , 

Легитимациите што се заменуваат, се ништат. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14061/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

Носителот на оваа легитимација е овластен да ги 
извршува работите предвидени со Законот за 
обезбедување на лица и имот. 

Носителот на легитимацијата има право да носи 
оружје кое е во сопственост на правното лице кое 
врши обезбедување на лица и имот за време на 
извршување на работните задачи. 

2060. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за обезбе-

дување на лица и имот ("Службен весник на РМ" бр. 
80/99), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО 

ОРУЖЈЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 
КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И 

ИМОТ И БРОЈОТ НА ЧАСОВИ ЗА 
ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ГАЃАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите и ти-

повите на огнено оружје за потребите на правните ли-
ца кои вршат обезбедување на лица и имот како и 
бројот на часови за оспособување во гаѓање на работ-
ниците кои вршат обезбедување на лица и имот (во 
натамошниот текст: работниците за обезбедување). 

Член 2 
Правните лица кои вршат обезбедување на лица и 

имот, за потребите на обезбедување, можат да ги на-
бавуваат следните видови и типови на оружје: 

1. полуавтоматска пушка, 
2. пушка - карабин, и 
3. пиштол. 
Во зависност од видот на обезбедување што го вр-

ши правното лице, се користи соодветен вид и тип на 
оружЈе од став 1 на овој член. 

Член 3 
Работниците за обезбедување кои обезбедуваат об-

јекти надвор од населено место, на отворени простори, 
се вооружени со полуавтоматска пушка и пушка. 

Член 4 
Работниците за обезбедување кои вршат обезбеду-

вање на лица и имот во урбани средини, како и обез-
бедување на лица и имот во движење од едно до друго 
населено место, се вооружени со пиштол. 

Член 5 
Работниците за обезбедување се оспособуваат за 7 

гаѓање со оружјето со кое се вооружени, во рамките 
на обуката, во траење од 25 часа. 

Член 6 
Овој правилцик влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14062/1 Министер 
21 април 2000 година за внатрешни работи, 

Скопје Доста Димовска, с.р. 
2061. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за детек-
тивската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), 
министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕ-

КТИВСКА ДЕЈНОСТ И ЗА СОСТАВОТ НА 
ИСПИТНАТА КОМИСИЈА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата и 
начинот на полагање на стручниот испит за вршење , 
на детективска дејност (во натамошниот текст: стру-
чен испит) и составот на испитната комисија. 

II. ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

Член 2 
Стручниот испит се полага според Програмата за 

полагање на стручниот испит (во натамошниот текст: 
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Програмата), која е утврдена во прилог број 1 и е 
составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Стручниот испит се состои од писмен и усмен дел. 
Стручниот испит се спроведува во траење од нај-

многу два дена. 
Прво се полага писмениот дел од испитот, во еден 

ден, кој се состои во изработка на писмен предмет, 
односно решавање на определен случај од праксата со 
примена на прописите од областите на стручните 
предмети од Програмата. 

Кандидатите кои го положиле писмениот дел од 
испитот, го полагаат усниот дел од испитот, најдоцна 
во рок од 8 дена од денот на полагањето на писмениот 
дел. 

Усниот испит се состои од проверка на знаењето 
од писмениот дел од испитот и проверка на знаењето 
по сите стручни предмети. 

Успехот на кандидатот на стручниот испит се оце-
нува со "го положи стручниот испит" или "не го поло-
жи стручниот испит". 

Член 4 
Кандидатот кој на усниот испит не покажал задо-

волителни резултати по еден предмет од Програмата, 
може да полага поправен испит само по тој предмет, 
во рок кој не може да биде пократок од еден месец, 
ниту подолг од три месеци од денот на полагањето на 
истиот. 

Кандидатот кој во рокот определен во став '1 на 
овој член, не се пријави за поправен испит или на поп-
равниот испит не покаже задоволителни резултати, се 
смета дека испитот не го положил. 

Член 5 
Кандидатот кој не го положил стручниот испит 

може повторно да полага, најрано 30 дена од денот на 
последното полагање. 

Член 6 
Стручниот испит се полага пред испитната коми-

сија, составена од претседател и два члена, кои со 
решение на министерот за внатрешни работи се опре-
делени за време од две години. 

Член 7 
Комисијата одржува испит секој месец. 
Претседателот на комисијата го определува денот 

и часот за полагање на стручниот испит, за што се 
известуваат пријавените кандидати најдоцна седум 
дена пред полагањето. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 231-14055/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 

Стручниот испит и проверката на знаењето на 
детективи се полага од следните стручни предмети: 

I. Статусни права на граѓаните 
1. Устав на,РМ ("Службен весник на РМ"бр. 52/91, 

1/92 и 31/98) 
1.1. Основни слободи и права на човекот и граѓа-

нинот 
1.2. Организација на државната власт. 
2. Закон за внатрешни работи ("Службен весник 

на РМ" бр. 19/95 и 55/97) 

2.1. Општи одредби 
2.2. Делогоуг и организација на Министерството 
2.3. Посебни должности и овластувања на Минис-

терството и права и должности на овластените служ-
бени лица 

2.4. Одговорност. 
3. Закон за пријавување на живеалиштето и прес-

тојувалиштето на граѓаните ("Службен весник на 
РМ" бр. 36/92 и 12/93) х 

3.1. Живеалиште на граѓанинот 
3.2. Престојувалиште на граѓанинот. 
4. Закон за матичен број на граѓанинот ("Службен 

весник на РМ" бр. 36/92) 
4.1. Значење на матичниот број. 
5. Закон за движење и престој на странците 

("Службен весник на РМ" бр. 36/92, 66/92 и 26/93) 
5.1. Патни исправи и визи 
5.2. Привремен престој на странци во РМ 
5.3. Постојан престој на странци во РМ. 
6. Закон за патните исправи на државјаните на РМ 

("Службен весник на РМ" бр. 67/92) 
6.1. Видови патни исправи 
6.2. Неиздавање односно одземање на патна испра-

ва. 
7. Закон за набавување, поседување и носење ору-

жје ("Службен весник на СРМ" бр. 22/81 - пречистен 
текст, 15/83,51/88 и "Службен весник на РМ"бр. 26/93) 

7.1. Видови оружје и дефиниција за секој вид 
7.2. Забрането оружје 
7.3. Одобрение за набавување на оружје. 
8. Закон за семејството ("Службен весник на РМ" 

бр. 80/92 и 9/96) 
8.1. Брак и развод на брак 
8.2. Родителско право 
8.3. Издржување 
8.4. Имотно-правни односи 
8.5. Постапка пред суд. 
9. Закон за заштита на личните податоци ("Служ-

бен весник на РМ" бр. 12/94) 
9.1. Општи одредби 
9.2. Права и обврски на ракувачот со збирката на 

податоци и обезбедување на податоците 
9.3. Каталог на збирки на податоци 
9.4. Права, ограничувања и судска заштита на пра-

вата на лицето 
9.5. Изнесување на лични податоци надвор од Ре-

публика Македонија. 

И. Јавен ред 
1. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир 

("Службен весник на СРМ" бр. 8/84, 51/88,19/90,11/91 
и "Службен весник на РМ" бр. 23/93) 

1.1. Прекршоци против јавниот ред и мир 
1.2. Видови казни за прекршоците 
2. Закон за јавните собири ("Службен весник на 

РМ" бр. 55/95) 
2.1. Услови за одржување на јавен србир 
2.2. Должности на организаторот на јавниот собир 
2.3. Прекинување на одржување на јавен собир. 
3. Закон за прекршоците ("Службен весник на 

РМ" бр. 15/97) 
3.1. Поим на прекршок и органи надлежни за воде-

ње на прекршочна постапка 
3.2. Одговорност и казнување за прекршоци 
3.3. Застарување 
3.4. Странки во прекршочна постапка и нивно за-

стапување 
3.5. Повикување и приведување 
3.6. Поведување и тек на постапката. 
4. Закон за органите на управата ("Службен 

весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на РМ" 
бр. 63/94 и 63/98) 

4.1. Функции на органите на управата 
4.2. Организација, видови и делокруг 
4.3. Надзор. 
5. Закон за општата управна постапка ("Службен 

весник на СРМ" бр. 47/86 - пречистен текст) 
5.1. Начела на управната постапка 
5.2. Надлежност 
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5.3. Странка и нејзино застапување 
5.4. Заеднички претставник и полномошник 
5.5. Поднесоци и доставување 
5.6. Постапка до донесување на решение 
5.7. Скратена постапка 
5.8. Докажување. 

III. Казнено право 
1. Кривичен законик ("Службен весник на РМ" бр. 

37/96 и 80/99) 
1.1. Кривично дело - поим 
1.2. Пресметливост 
1.3. Умисла и небрежност 
1.4. Кривични дела кои се гонат по службена дол-

жност 
1.5. Кривични дела кои се гонат по приватна туж-

ба. 
2. Закон за гажвичната постапка ("Службен вес-

ник на РМ" бр. 15/97) 
2.1. Поим на кривична постапка 
2.2. Учесници во кривичната постапка 
2.3. Рокови 
2.4. Кривична пријава, поднесување и постапка по 

истата 
2.5. Истрага, поим, поведување и спроведување 
2.6. Постапка со притворениците. 

IV. Заштита на лица и имот 
1. Закон за детективска дејност ("Службен весник 

на РМ" бр. 80/99) 
1.1. Поим на детективска дејност и работи кои не 

можат да ги вршат приватните детективи 
1.2. Услови за издавање на лиценца за вршење на 

детективска дејност 
1.3. Права и должности на приватниот детектив 
1.4. Услови и начин на вршење на детективска деј-

ност. 
2. Закон за обезбедување на лица и имот 

("Службен весник на РМ" бр. 80/99) 
2.1. Општи одредби 
2.2. Услови за издавање лиценца за вршење на 

обезбедување на лица и имот 
2.3. Права и должности на правните лица и 

работниците кои вршат обезбедување на лица и имот 
2.4. Комора на Република Македонија за обезбе-

дување на лица и имот. 

V. Криминалистика 
1. Основни криминалистички начела 
2. Начело на дискретност, чување на службена 

тајна 
3. Начини на кои се дознава за подготвување или 

извршување на кривично дело 
4. Главни прашања на криминалистиката 
5. Тактика на откривање и користење на тајно 

договарање помеѓу криминалците 
6. Увид 
7. Траги 
8. Методика на постапување при расветлување на 

кривично дело 
9. Вештачење 
10. Претрес на стан, други простории и возила -

планирање и тактика. 

ЛИТЕРАТУРА: 
- Криминалистичка тактика 
- Криминалистичка техника 
- Криминалистичка методика 
Од било кој автор. I 

VI. Криминологија и Психологија (од било кој 
автор) 

1 .Криминологија 
1.1. Имотен криминалитет 
1.2. Кражби и ситни кражби 
1.3. Измами 
1.4. Имотни деликти на штета на уметнички дела, 

споменици и културни добра 

1.5. Измама на потрошувачот 
1.6. Интерни кражби и проневери. 
2. Психологија 
1.1. Одбранбени механизми 
1.2. Предрасуди 
1.3. Ставови 
1.4. Халоефект. 

Правни извори за полагање на стручниот испит се 
и сите измени и дрполнувања на прописите утврдени 
со Програмата, кои ќе влезат во сила по влегувањето 
на овој правилник во сила. 

2062. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за детек-

тивската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), 
министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕК-
ТИВСКА ДЕЈНОСТ И ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ 

НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат образецот на 

барањето за издавање на легитимација за вршење на 
детективска дејност и образецот и начинот на издава-
ње на легитимацијата за вршење на детективска деј-
ност (во натамошниот текст: легитимација). 

И. ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 2 
Барањето за издавање на легитимација се поднесу-

ва според образец (прилог број 1) кој е составен дел 
на ОВОЈ правилник. 

Образецот од став 1 на овој член се издава во фор-
мат А-4, на хартија во бела боја и содржи: во горниот 
лев агол место за наведување на податоци за барате-
лот (име, презиме, адреса), а во горниот десен агол 
место за наведување на местото, и датумот кога е под-
несен, под нив се наведува називот на органот до кој 
се поднесува барањето "Министерство за внатрешни 
работи", под тоа називот "Барање за издавање на ле-
гитимација за вршење на детективска дејност", осно-
вот од Законот за детективската дејност согласно кој 
се поднесува барањето и документите кои барателот 
во прилог ги доставува, а во долниот десен агол место 
за потпис на барателот. 

III. ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА И НАЧИН 
НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

Член 3 ' 
Образецот на легитимацијата е со димензии 85x140 

мм и е изработен од специјална заштитена хартија ко-
ја содржи воден печат, УВ заштита и заштита Со 1фи-
десцентни колор ленти. Образецот на легитимацијата 
има активна безбедносна заштита-заштитна фолија во 
комбинација со холограм која се нанесува со лепење. 

Образецот на легитимацијата, во горниот лев 
агол има место за фотографија со димензии 2,5 х 3 цм, 
во горниот десен агол знамето на Република Македо-
нија, под него наЉв "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА", "ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕК-
ТИВСКА ДЕЈНОСТ", "ДЕТЕКТИВ", место за впи-
шување на податоци за името и презимето на детекти-
вот, место за впишување на ЕМБГ на детективот и се-
риски број. Под него има отпечатен текст за правата и 
должностите на детективот од Законот за детектив-
ската дејност. Во долниот лев агол има место за впи-
шување на датумот на издавање на легитимацијата, во 
средината место за печат "МП", а во долниот десен 
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агол место за потпис на овластеното службено лице 
на Министерството за внатрешни работи. 

Образецот на легитимацијата е утврден во прилог 
број 2 и е составен дел на ОВОЈ правилник. 

Образецот на легитимацијата е сместен во дво-
делна кожна обвивка со сина боја, која превиткана 
има димензии 75x100 мм, а развиена 100x150 мм. (при-
лог бр. 3), кој е составен дел на овој тоавилник. 

На предната страна од кожната обвивка, со златно 
- жолта боја е отпечатено: во горниот дел назив "РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", под него ловоров ве-

Прилог бр 1. 

во средина и во долниот дел назив нец со ознака "РМ" 
"ДЕТЕКТИВ" 

Образецот на легитимацијата се сместува во внат-
решниот дел од кожната обвивка, која е обложена со 
заштитна пластична фолија, така што се поставува 
вертикално. 

Член 4 
Издадената легитимација има важност се додека 

лицето, согласно Законот за детективската дејност, 
има статус на детектив. 

Лице на кое, согласно Законот за детективската 
дејност, ќе му престане статусот на детектив ја враќа 
легитимацијата на Министерството за внатрешни ра-
боти во рок од 15 дена. 

Член 5 
Во случај детективот да ја изгуби легитимацијата 

или на друг начин остане без неа, се известува Минис-
терството за внатрешни работи, кое му издава нова 
легитимација по огласување на истата за неважечка. 

Член 6 
Легитимацијата се заменува со нова кога поради 

оштетување или дотраеност легитимацијата ќе стане 
неупотреблива, како и кота детективот ќе го промени 
личното име. 

Легитимациите што се враќаат или заменуваат, се 
ништат. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14057/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

Во _, на ден_ година 

(барател) 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПРЕДМЕТ: Барање за издавање на легитимација за 

вршење на детективска дејност 

Согласно член 7 став 1 од Законот за детективска-
та дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), подне-
сувам барање до Министерството за внатрешни рабо-
ти за издавање на легитимација за вршење на детек-
тивска дејност. , 

За издавање на легитимацијата, ги исполнувам сите 
пропишани законски услови и во прилог доставувам: 

зкопија од лична карта, заверена од нотар; 
зкопија од уверение за положен стручен ис-

пит, заверена од нотар; 
- фотокопија од издадената лиценца, заверена од 

нотар; 
- фотокопија од уписот во трговскиот регистар, за-

верена од нотар. 

Барател 
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Член 4 ^ 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14056/1 " 
21 април 2000 година 

Скопје 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 

2063. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за детек-

тивската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), 
министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 

, Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на ли-

ценцата за вршење на детективска дејност (во ната-
мошниот текст: образецот на лиценцата). 

Член 2 
Образецот на лиценцата се печати на специјална 

хартија, во бела боја, со вградени заштитни елементи-
воден печат и УВ заштита со безбедносно заштитни 
копчиња и има правоаголна форма со димензии 25x35 
цм. 

Образецот на лиценцата содржи: Назив "РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА", "МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ", "ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ", место за "Име 
и презиме" на детективот, место за "Вид и степен на 
образование" на детективот, место за "ЕМБГ" на де-

• тективот, а под тоа е отпечатен текстот "Лиценцата 
се издава врз основа на приложената документација 
со која се докажува дека се исполнети сите услови од 
членот 4 став 2 од Законот за детективската дејност 
("Службен весник на РМ" бр. 80/99)". Во долниот лев 
дел од образецот на лиценцата има место за впишува-
ње на: број, место, ден, месец и година на издавање на 
лиценцата, во средината место за печат "МП", а во 
долниот десен дел, назив: "МИНИСТЕР ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ" и под него место за потпис на ми-
нистерот. 

Во позадината на целиот образец на лиценцата е от-
печатен ловоров венец со ознаката "РМ" во средина. 

Член 3 
Образецот на лиценцата, е утврден во прилог број 

1, кој е.составен дел на овој правилник. 

2064. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за детек-

тивската дејност ("Службен весник на РМ" бр. 80/99), 
министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА ЕВИДЕНТНИОТ РЕГИСТАР НА СКЛУЧЕНИ-
ТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на водење на евидентниот регистар на склуче-
ните договори за детективски услуги (во натамошниот 
текст: евидентен регистар). 

Член 2 
Содржината на евидентниот регистар е дадена на 

образец (прилог број 1), кој е составен дел на овој 
правилник. 

Евидентниот регистар содржи пет рубрики, во кои 
се впишува: 

1. во првата рубрика се впишува бројот и датумот 
на склучување на договорот; 

2. во втората рубрика се впишуваат податоци за 
корисникот на детективската услуга (презиме, име и 
живеалиште на физичкото лице, односно назив и се-
диште на правното лице); 

3. во третата рубрика се впишува видот на детек-
тивската услуга; 

4. во четвртата рубрика се впишува бројот и дату-
мот на писменото овластување од странката (полно-
мошно) заверено од нотар; 

5. во петтата рубрика се впишува датумот на пре-
давање на писмениот извештај. 

Евидентниот регистар се води во форма на тврдо 
вкоричена книга со димензии 240x340 мм, чии страни 
се одбележани со редни броеви и истите се прошиени. 

Член 3 
Евидентниот регистар се води согласно прописите 

за техниката на постапување со документарниот мате-
ријал и архивската граѓа во канцелариското и архив-
ското работење. , , 

Евидентниот регистар се води уредно и ажурно и 
секогаш е достапен на одговорното лице. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 231-14058/1 
21 април 2000 година 

Скопје 

240 мм 

Министер 
за внатрешни работи, 
Доста Димовска, с.р. 

Прилог бр. 1 

Број и 
датум на 
склучу-
вање на 

договорот 

Kорисн 
ик на 

детекти 
вска 

услуга 

Вид на 
детекти 

вска 
услуга 

Број и 
датум 

на 
полно-
мошно 

Датум на 
предава-

ње на 
писмен 

извештај 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за остварување 
на предвремена пензија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 37/2000) се направени грешки* 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРЕДВРЕМЕНА ПЕНЗИЈА 

1. Во членот 4 ставот 3 треба да се издвои во посе-
бен член 5, поради што по ставот 2 на членот 4 во нов 
ред во средината се додаваат зборовите: 

"Член 5". 
2. Во членот 10 заградата пред зборовите "Службен 

весник на Република македонија" треба да се брише. 

Бр. 10-2144/2 Од Законодавно-правната комисија 
22 маЈ 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр.14799/99, на регистарска влошка бр. 
02023797/ -3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
на Друштвото за градежен тргоинженеринг произ-
водство услуги и трговија АНТИКА ПРОЕКТ Рецеп 
и др. ДОО експорт-импорт Г.Бањица - Долна Бањица. 

Седиште: Г. Бањица-Долна Бањица. 
Основачи: Рецеп Џемаили од Г.Бањица-Гостивар 

со л.к. бр. 194422 ОВР Гостивар и ЕМБГ 
0111970473110. 

Дејности: 35.12,36.11,36.12,36.13,36.14,36.15,36.22, 
36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
54.24,45.25, 45.31,45.32,45.33,45.34,45.4^ 45.42,45.43, 
45.44,45.45, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15,51.16,51.17,51.18, 
51.19, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.5^, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11,52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3.52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.73, 52.74, 52.61, 52.62, 55.11, 
55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.60, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 
74.82,74.83,74.84,92.52/2,93.01,93.02,90.04,93.05. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Рецеп Џемаили - управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I .- Скопје, Трет. бр. 
14799/99. (5645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.6223/99, на регистарска влошка бр. 020241257-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то согласно ЗТД на Друштвото за производство трго-
вија и услуги РЕМЕКС Ремзи ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
171 бр. 25а Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет:15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 45.31, 45.32, 
45.33,45.34,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45,60.21,60.23, 
60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,52.23,52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 
51.17, 51.18,51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,51.25,51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37,51.38,51.39,51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 31.44, 51.45, 51.47. 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57,51.61,51.62,51.63,51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, &.12, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 63.40, 74.12, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34,71.40,74.82,74.83,74.84. 

Единствен содружник во друштвото е лицето Аме-
ди Ремзи од СкопЈе, ул. 171 бр. 25а Скопје. 

Дејности во надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, продажба на стоки 
во консигнациони складови, меѓународна шпедиција, 
застапување, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, малограничен промет со соседните земји, Буга-
рија, СР Југославија, Грција и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица настапува во св-
ое име и на своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Друштвото во правниот промет со 
трети лица го застапува лицето: Амеди Ремзи - упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6223/99. (5650) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.11508/98, на регистарска влошка бр. 02023-
2з57-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на 
Ноќен бар МАДЕРА ТП Миодраг Воислав Атанацко-
виќ ул. Наум Наумовски Борче бр. 86 Скопје. 

Дејности: 55.30/1,55.30/2;55.40. 
Во правниот промет со трети лица трговец поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет со трети лица е Миодраг Атанацковиќ-управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 
11508/98. (5651) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11732/98, на регистарска влошка бр. 02020-
6з17-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишување на Бифе со забавни игри ДУЦ ТП Ни-
колче Богдан Мојсовски, бул. Партизански одреди бр. 
32 Скопје. 

Дејности: 55.30/2,92.34. 
Во правниот промет со трети лица трговецот 

поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

лице овластено за застапување е Николче Мојсов-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11732/98. _ _ _ _ _ (5652) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15137/99, на регистарска влошка бр. 02023-
9237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на ДООЕЈ1 на Друштвото зарибарство и про-
мет М А Н Д Р А Дојранско езеро ДООЕЛ НОВ Дојран 
ул. Дојранска бр. 81/2. 

Друштвото за оибарство и промет МАНДРА 
Дојранско Езеро Д0ОЕЈ1 Нов Дојран ул. Дојранска 
бр. 81/2. 
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Основач: Акционерско друштво за риболов трго-
вија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО 
ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 со 
рег.влошка бр. 02ДО121527-4-03-000. 

Дејности: 05.01,05.02,51.21,51.31,51.32,51.33,51.34, 
51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.27, 
52.48, 52.62, 52.63, 15.20, 60.24, 63.21, 63.40, 74.84. Над-
ворешна трговија со прехранбени производи, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Ју-
гославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Тончев Петар, управител со неограничени овла-
стувања Цилев Сотир, управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15137/99. (5653) 

^Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.13876/99, на регистарска влошка бр. 02023-
6/07-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на трговец-поединец (ТП) на Николче 
Александар Стојкоски колонијал ПРЕМИУМ ТП 
Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 161/2-5. 

Дејности: 52.21 трговија на мало со овошје и 
зеленчук, 52.22 трговија на мало со месо и производи 
од месо, 52.23 трговија на мало со риби, лушпари и 
мелотелци, 52.24 трговија на мало со лео, печива, 
колачи и слатки, 52.25 трговија на мало со алкохолни 
и други пијалаци, 52.26 трговија на мало со производи 
од тутун, 52.27 друга трговија на мало со храна, во 
специјализирани продавници. 

Во правниот промет со трети лица управителот 
Николче Стојкоски од Скопје, ул. Антон Попов бр. 
161/2-5, истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 6ЈЗ. 

Основач: Акционерско друштво за риболов трго-
вија угостителство и производство ДОЈРАНСКО 
ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 рег. 
влошка бр. 020012152^-4-03-000. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,52.24,52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2» 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 63.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3,74.40,74.84,70.20,70.31,71.40,63.12, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, малограничен 
промет со ГрциЈа, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја, угостителски и туристички услуги со странство. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со сите свои средства. 

Ајцев Димитар, управител со неограничени овлас-
тувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15138/99. Н (5656) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.12522/99, на регистарска влошка бр. 02019-
5127-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за 
трговија на мало НЕЗИРИ-КОМЕРЦ Рустемова Не-
зир Ајхан ул. Нада Бутникошарева бр. 5 Велес. 

Дејности: 52.41,52.42,52.43,52.62,52.48. 
Овластувања и одговорности: во правниот промет 

со трети лица трговецот-поединец истапува во свое 
име и за своја сметка, а за своите обврски одговара 
лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник: Рустемова Ајхан - управител, 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12522/99. (5657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.15443/99, на регистарска влошка бр. 02023-
9667-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на ДООЕЛ на Друштво за производство, тр-
говија и услуги СИВЕЦ-99 извоз-увоз Хикмет е. Дол-
но Јаболчиште Велес. 

Содружник: Зекиров Хикмет од е. Долно Јабол-
чиште Велес. Дејност: 01.11/1, 01.11/2,01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1,^ 01.13/2, 01.22/1, 01.30, 
01.41/3,01.42,15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 
15.41,15.42,15.43,15.51,1^2,15.61,15.62,15.71,15.72, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.85,15.86,15.87,15.88, 
15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20,0.10,50.20,50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40/1,50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, -51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2. 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74,55.21/1,55.21/2,55.30/1,55.30/2,55.40,55.51,55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05, откуп и продажба на 
земјоделски и сточарски производи, лековити билки, 
шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни 
отпадоци. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекспо-
рт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, застапување на странски правни и 
физички лица, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, консигнациона продажба, ту-
ристички услуги. Овластувања и одговорности. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.15139/99, на регистарска влошка бр. 02023-
9227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДООЕЈ1 на Друштво за трговија и услуги 
ПОЛИН-КОМЕРЦ Дојранско Езеро ДООЕЈ1 Нов 
Дојран ул. "Дојранска" бр. 81/2. 

Основач: Акционерско друштво за риболов трго-
вија, угостителство и производство ДОЈРАНСКО 
ЕЗЕРО АД Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2 со рег. 
в лош. бр. 0200121527-4-03-000. 

Дејности: 51.21,51.22,51.23,51.24,51.25,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 5241, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4, 52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 15.51, 
51.16, 51.17, 51.18, 63.12, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Стефанов Стефан, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15139/99. (5655) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.15138/99, на регистарска влошка бр. 02023-
9207-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДООЕЛ на Друштво за угостителство ту-
ризам промет и услуги ГАЛЕБ Дојранско Езеро 
ДООЕЛ Нов Дојран ул. Дојранска бр. 81/2. 
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во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со сите свои Средства. Овластен потписник 
Зекиров Хикмет - управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трет. бр. 
15443/99. Ј (5658) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр.196/2000, на регистарска влошка бр. 02027-
1587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новање на трговско друштво како ДООЕЛ на Друш-
тво за туризам, транспорт, шпедиција, трговија и 
услуги МАГНА-С Соња дООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. ̂  Алекса Дундиќ" бр. 16зб. 

Друштвото е основано со Изјава за основање од 
15.01.2000, а основач е Основач-единствен содружник 
е Џогоманова Соња од Скопје^ 

Дејности: 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.2^, 45.31, 45.32, 
45.33,45.34,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45,45.50,50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23,51.31,51.32,51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,51.39,51.43,51.44,51.47, 
51.53, 51.54, 51.61,51.64, 51.66,51.70,52.11,52.12,52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,52.41,52.42, 
52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.31/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12,63.21,63.22, 63.30,63.40,70.11,70.12,70.20, 
70.31,70.32,71.10, 71.21,71.31,71.32,71.33,71.34,71.40, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.62, 
92.72. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-. 
прехранбени производи, застапување и посредување, 
конотација, комисиона продажба, реекспорт, услуги 
на меѓународниот транспорт на стоки и патници. Ус-
луги што се во врска со меѓународниот транспорт (ме-
ѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги 
во транспортот и ел.), угостителски и туристички ус-
луги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното работење е Џогоманова Соња, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 
196/2000. (5659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр.15191/99, на регистарска влошка бр. 02023-
Зз07-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар за-
пишување на ТП на Слаткарница и кафетерија Буран 
Абдилфета Бајрами ЛЕОНИДА - ТП Дебар, ул. "Б. 
Единство" бр. 49. 

Основач на Трговецот-поединец е лицето Буран 
Бајрами од Тетово. 

дејности на Трговецот-поединец се следните: 
15.81,15.81/1,15.81/2,52.24,55.30,55.30/1 и 55.30/2. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица, настапува во свое име и за своја сметка. За 
своите обврски одговара лично управителот Буран 
Бајрами, со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на Трговецот-пое-
динец е самиот основач и управител Буран Бајрами, 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15191/99. (566(Г) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.305/2000, на регистарска влошка бр. 02024-
3827-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на друштво на Трговско друштво за 
земјоделство производство трговија и услуги БОЖО 
КОМПАНИ Ирина и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. АВНОЈ бр 24/1-23. 

Основање на Трговско друштво за земјоделство 
производство трговија и услуги БОЖО КОМПАНИ 

Ирина и Дејан ДОО увоз-извоз Скопје бул. АВНОЈ 
бр. 24/1-23. 

Скратен назив: БОЖО КОМПАНИ ДОО увоз-
извоз Скопје. 

Основачи на друштвото се: Ирина Божиновска и 
Дејан Божиновски двајцата од Скопје. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12,01.12/1,01.12/2,01.13,01.13/1,01.13/2,15.31,15.32, 
15.33,50.10,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51.11, 
51.12, 51.13, 51.14,51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19,51.21, 
51.22, 51.23, 51.24,51.25, 51.31,51.32, 51.33,51.34,51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52,51.53,51.54, 51.55,51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64,51.65,51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,52.25, 52.26,52.27,52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3.52.44/4, 
52.45,52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61,52.62,52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3,71.10,74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрезфанбени производи, ре-
експорт, консигнациона продажба, застапување на ст-
рански правни и физички лица, услуги во меѓународ-
ниот транспорт на стоки и патници, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, услуги во 
надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпеди-
ција. 

Во правниот промет со трети1 лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските отворени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. Лицето Дејан Божиновски е управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
305/2000. (5661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.14493/99, на регистарска влошка бр. 02027-
1о17-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на ДООЕЛ согласно ЗТД На Друштвото за 
производство и услуги ПРЕМИУМ Сашо ДООЕЛ 
Куманово, ул. Есперанто бр. 14А. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.22, 17.25, 18.10, 18.23, 19.30, 
25.13,25.22,25.24, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10,50.20,50.30, 
50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/2,50.50,51,21,51.22,51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.45,51.47,51.53, 51.54; 51.55, 51.56,51.57,51.70,52.11, 
52.12,52.21, 52.22, 52.23, 52.24,52.25,52.26,52.27,52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52,47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 
55.52,60.21, 60.22, 60.23, 60.24,63.21, 63.30,63.40,74.40, 
74.83,74.84,93.01,93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоше, Трет. бр. 
14493/99. (5662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 6864/99 на регистарска влошка бр. 020213417-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП на 
Такси превоз ТОЦКА Славе Иван Трајовски ТП ул. 
Тодор Чангов бр. 70 Скопје. 

Подносител на пријава Славе Иван Трајковски од 
Скопје со стан на ул. Тодор Чангов бр. 70. 

Фирма: Такси превоз ТОЦКА Славе Иван Трај-
овски ТП. 

Седиште: ул. Тодор Чангов бр. 70 Скопје. 
Дејност: 60.22. 
Управител: Славе Триковски, без ограничување. 

^^Од^ Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.^бјз. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 12438/99 на регистарска влошка бр. 02022-
3737-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на Друштво за угостителство и трговија МАР-
СГО Марјан и Стојче ДОО експорт-импорт, ул. Гоце 
Делчев бо. 52 - Гостивар 
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Друштвото е основано со договор од 20.08.1999 
година. -

Содружници на друштвото се Марјан Ѓорѓиевски и 
Стојче Филипоски од Гостивар. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 
15.98/2, 20.40, 20.51, 21.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2,50.30/3,50.40/1,50.40/2,50.50,51.21,51.31,51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54,51.55,51.70, 52.11,52.12,52.21,52.22,52.23,52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48,55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40,65.12/3,71.10,74.12,74.20/2,74.20/3,74.20/5,74.84, 
51.23,51.24,01.21,01.24,02.01,02.02. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со ^прехранбени производи, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, застапување и посредување, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет со трети лица друшт-
вото одговара со целиот свој имот. 

Јорде Петровски - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12438/99. (5779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3380/99 на регистарска влошка бр. 020139707-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на Авто-
превозник ГИМЧЕ ТИ Агим Хамза Мани Скопје, бул. 
"Мак. кос. бригада" 10 бр. 1. 

Дејности: 60.2 - друг копнен сообраќај, 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообра-

ќај, линиски, 
60.22 - такси превоз, 
60.23 - превоз на патници во другиот друмски сооб-

раќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица, 

одговара лично со целиот свој имот. 
Застапување: Агим Хамза Мани МБ 0610976450135 

ГУВР Скопје - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3380/99. (5780) 

Друштвото за сервисирање, промет и услуги 
ИСКРА СЕРВИС Трајанка ДООЕЈ1 увоз-извоз Скоп-
је, е основано од единствениот содружник Трајанка 
Иванска од Скопје, ул. 11 Октомври бр. 24/2 Скопје, 
со л.к. 1378627, емб 0602954455041 издадена од ГУВР 
Скопје, државјанин на Република Македонија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
настапува со неограничени овластувања. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица Друштвото има целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на Друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Тра-
јанка Иванска - управител со неограничени овласту-
вања. 

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24,52.25,52.26, 52.27,52.33,52.41,52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,52.62, 52.63, 52.71, 
51.11,51.13, 51.15, 51.16,51.17, 51.18,51.19,51.21,51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,51.35,51.36,51.37,51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1,, 01.13/1, 01.30, 15.33, 
15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25,45.31,45.33,45.34, 45.41,45.42,45.43,45.44,45.45, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40/2, 55.30, 55.30/1, 72.30, 72.50, 
74.12,74.14,74.40,74.82,74.83,74.84,93.01. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, ре-
експорт, малограничен промет со соседните земји. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14464/99. (5782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 15800/99 на регистарска влошка бр. 02023-
8о57-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на Друштвото за производство агенции за недви-
жен имот, трговија и услуги ГИГАНТ Сашо и други 
ДОО увоз-извоз СкопЈе, бул. Јане Сандански бр. 68/1 
Скопје. 

Назив: Друштво за производство агенции за 
недвижен имот трговија и услуги ГИГАНТ Сашо и 
други ДОО увоз-извоз. Седиште: бул. Јане Сандански 
бр. 68/1 Скопје. Основачи: Сашо Ѓорѓиевски од Ско-
пје, бул. Видое Смилевски Бато бр. 6//2-19 лк. 1397679 
и мб 2907969450006 Ацо Краљевски од Скопје ул. 6 бр. 
17 е. Инџиково лк. 1387603 и мб 0402973450519. Слави-
ца Салтирова од Скопје ул. Палмиро Тољати бр. 76/2-
8 лк. Ѓ226534 и мб 2512967455049, Каролина Цветкоска 
од Скопје ул. Богомилски Поход бр. 34 лк. 1373949 мб 
2011969455004. 

Влог: 5.200 ДЕМ или 161.200,00 ден. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51,20.52, 24.16, 24.30, 25.22,25.23,25.24,28.12,28.73, 
28.74, 30.02, 30.01, 31.10, 31.20, 31.30, 31.62, 33.10/1, 
33.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 
45.25,45.31, 45.32,45.33,45.34,45.41,45.42,45.43,45.44, 
45.45, 45., 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32,51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,51.70, 
52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 71.12, 70.20, 
70.31, 70.32,71.10, 71.21, 71.31,71.32,71.33, 71.34, 74.12, 
74.20/2,74.20/3,74.84,93.01,93.02. 

Надворешна трговија, со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со целиот СВОЈ имот. 

Сашо Ѓорѓиевски управител без ограничување. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15235/99 на регистарска влошка бр. 02023-
3317-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на 
ТП Таксист ВАКА ТИ Васко Божидар Кацарски 
Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 10/1-7. 

Дејности: 60.22. 
Управител Васко Кацарски од Скопје, ул. "Иван 

Аговски" бр. 10/1-7. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
^ За обврските према трети лица, одговара лично со 

целиот свој имот. 
152§/9*РСНОВНИ°Т * " Скопје, Трег .^з . 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14464/99 на регистарска влошка бр. 02023-
3117-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на Друштво за сервисирање, промет и услуги 
ИСКРА СЕРВИС Трајанка ДООЕЈ1 увоз-извоз, Скоп-
је, ул. 11-ти Октомври бр. 24/2 Скопје. 

Основање на друштво со ограничена одговорност 
основано од едно лице - ДООЕЈ1. 
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Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 
15800/99. (5783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ФАМ-ИСМАИЛИ Мирсад ДООЕЛ екс-
порт-импорт Куманово, ул. Благоје Паровиќ бр. 26а. 

Дејности: 15.61, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.12, 
25.2, 25.24, 28.62, 28.72, 28.75, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,51.42,51.43,51.44,51.45, 
51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, .52,27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
55.11, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40,74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички 
услуги, реекспорт, посредување и застапување на про-
мет на стоки и услуги, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Мирсад Исмаили. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 10033/99 на регистарска влошка бр. 02023-
4357-6-10-000, го запиша во трговскиот регистар на 
ТП на Самостоен уметник ТП МИКИ-соло пеач те-
нор Михајле Павле Арсенски, ул. Никола Вапцаров 
бр. 10 Скопје. 

Управител без ограничување и основач: Арсенски 
Михајле од Скопје ул. Никола Вапцаров бр. 10, со л.к. 
1276342 мб 1705971450034. 

Дејности: 92.31,92.31/1,92.31/2. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските во прав-
ниот промет трговецот поединец одговара лично со 
целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10033/99. (5785) 

Седиште: ул. Сараевска бр. 42 - Велес. 
Дејности: 01.12/1,02.01,02.02,15.51,15.81/1,15.81/2, 

15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21,18.22,18.23,18.24,18.30,19.30, 36.50, 36.61, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.55, 51.63, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52:63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.01, 
93.02,93.04,93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, трговско застапување и по-
средување, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, Друштвото ќе одговара во висина на сите свои 
средства. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ристов Јованче од 
Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14853/99. (578/) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11861/99 на регистарска влошка бр. 02020-
3717-6-06-000, го запиша во трговскиот регистарна ТП 
таксист ЦАЦИ Ристе Методија Станојковски, ул. 
Павле Илиќ бр. 2/3-7 Скопје. 

Како трговец-поединец се пријавува лицето Ристе 
Станојковскиод Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-

поединец истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со 

трети лица трговецот-поединец одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Ристе Станојковски - управител со неограниени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11861/99. _ (5786) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 14853/99 на регистарска влошка бр. 02023-
1717-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на Друштво за производство, трговија и услуги 
НАСЕ Јованче ДООЕЈ1 увоз-извоз, ул. Сараевска бр. 
42 - Велес. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги 
НАСЕ Јованче ДООЕЛ увоз-извоз ул. Сараевска бр. 
42 - Велес. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14817/99 на регистарска влошка бр. 02023-
6157-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на 
Трговец поединец за деловни и менаџментски кон-
султантски активности ВУАН ТП Стефанова Ефрем 
Вукица, ул. "Боро Ваташки" бр. 23 е. Ваташа Кава-
дарци. 

Основач: Стефанова Вукица од е. Ваташа, Кава-
дарци со седиште на ул. "Боро Ваташки" бр. 23 л.к. 
79792 и мб 3107955478002. 

Дејност: 74.14. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка а за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. Лице овластено за застапу- • 
вање: Стефанова Вукица - управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14817/99. (5788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15133/99 на регистарска влошка бр. 02023-
2477-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новање на ДОО на Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало М-О Марјан и Орданче 
ДОО увоз-извоз Кавадарци ул. "Цано Поп Ристов" бр. 
40 Кавадарци. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, 
услуги и трговија на големо и мало М-О Марјан ц 
Орданче ДОО увоз-извоз Кавадарци, содружници на 
ТД се: Стојанов Марјанчо и Богев Орданче од Ка-
вадарци. Стојанов Марјанчо со мб 0705977483003 и л.к. 
85321 ул. "Цано Поп Ристов" бр. 40, Богев Орданче 
со мб 1404972483017 и дк 82009 ул. "Ленинова" бр. 14а. 

Седиште на ТД е во Кавадарци на ул. "Цано Поп 
Ристов" бр. 40. 

Дејности: 01.12/2, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41/3, 05.02, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52,15.81/1,15.91,15.93,15.98/1,15.98/2,17.54/2,18.24, 
19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.25, 25.12, 
25.13, 25.14, 26.15, 26.25, 26.66, 26.82/2, 45.3^, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.35, 51.34, 51.35, 51.36; 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51143, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
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51.53, 51.54, 51:55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62; 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63,11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,72.60, 74.12, 74.40, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени артикли, надвореш-
на трговија со ^прехранбени артикли, посредување и 
застапување, консигнација, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, услуги во 
надворешен промет, услуги во меѓународниот транс-
порт, меѓународен транспорт на стока и патници, ре-
експорт, агенциски услуги во транспорт. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТД одговара со цело-
купниот свој имот. 

Управител на ТД е Стојанов Марјанчо - без огра-
ничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15133/99. (5789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14084/99 на регистарска влошка бр. 02022-
1897-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП 
на Превоз на стоки и патници РЕКА ТП Јашар 
Муарем Ајдини е. Врановци-Врапчиште. 

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е 
лицето Ајдини Јашар од е. Врановци-Врапчиште. Во 
правниот промет со трети лица, управителот Ајдини 
Јашар од е. Врановци-Врапчиште настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14084/99. . 4 (5791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 14568/99 на регистарска влошка бр. 02023-
0937-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Друштво за производство, трговија и 
услуги ХРОМОИНВЕСТ 1 Љупче ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. Методија Митевски бр. 5/3-15. 

Друштвото е основано од едно лице Љупче Јовано-
вски од Скопје со ембг 3008964450201 и лк. 1382210 
издадена ГУВР Скопје, ул. Методија Митевски бр.5/3-

' Дејности: 15.81,15.82,15.86,15.87,20.40,20.52,21.22, 
21.25, 25.22, 25.24, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21', 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 
60.24, 63.12, 63.30, 62.12/3, 71.10,74.12,74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе 
ги врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, консигнациона продажба, по-
средување, застапување и реекспорт, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југослави-
ја. 

Управител на Друштвото е Љупче Јовановски од 
Скопје, ул. Методија Митевски бр. 5/3-15. 

Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара во висина на 
средствата вложени како основен влог. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14568/99. (5792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14340/99 на регистарска влошка бр. 02022-
1877-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар осно-
вање на трговец-поединец ТП на Авто-такси АНИ 
КОМПАНИ ТП Димче Тодор Темеловски, ул. Прво-
ма јскак бр. 19 Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на пат-
ници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 - превоз 
на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач и управител Димче Темелковски од Скоп-
је ул. Првомајска-18 бр. 19. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трет. бр. 
14340/99. (5790) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13657/99 на регистарска влошка бр. 02022-
4067-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговец-поединец Илчо Сали Фидановски Т и ИСАМ 
Бифе, ул. Единство бб Крива Паланка. 

Основање на Трговец-поединец Илчо Сали Фида-
новски ТП ИСАМ Бифе, седиштето ќе биде на ул. 
Единство бб во Крива Паланка. 

Основач на фирмата трговец поединец е лицето 
Фидановски Илчо од Крива Паланка со стан на ул. 
Ратко Минев бр. 50. 

Називот на фирмата под која ќе работи е следниот 
Трговец-поединец Илчо Сали Фидановски ТП ИСАМ 
Бифе. 

Дејности со кои трговецот-поединец ќе се занима-
ва се следните: 55.30,55.30/1,55.30/2,55.40. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Управувањето и раководењето со Трговецот пое-
динец го врши лично самиот основач а тоа е лицето 
Фидановски Илчо. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13657/99. (5793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14461/99 на регистарска влошка бр. 02022-
9307-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на 
ТП за угостителство БИГОРСКИ Петковски Миле 
Јордан Скопје, Снабдувачки центар Ѓорче Петров, 
локал бр. 703. 

Основање на трговец-поединец - ТП за угостител-
ство БИГОРСКИ Петковски Миле Јордан Скопје, 
Снабдувачки центар Ѓорче Петров, локал бр. 703. 

Управител: Јордан Петковски од Скопје ул. 
"Македонска преродба" бр. 56. 

Дејности: 55.30,55.30/1,55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица ТП настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14461799. (5794) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 43/2000, на регистарска влошка бр. 001990, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на Тр-
говското друштво за трговија и услуги Петрески Зо-
ран ИГОНИК ПРОМ увоз-извоз, ДООЕЈ1, Кичево, 
ул. "Караорман" бр. 8. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање на Трговското друштво за трговија и услуги Пе-

Еески Зоран ИГОНИК ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ, 
1чево, ул. "Караорман" бр. 8. 
Се разрешува и се брише од трговскиот регистар 

досегашниот управител на друштвото Петрески Зо-
ран, управител без ограничување во рамките ^"запи-
шаните дејности. 

Се именува и забележува Илиевски Трајче, упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности, кој ќе го застапува друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет. 
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Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
43/2000. (8477) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 84/2000, на регистарска влошка бр. 002649, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејност на ДООЕЛ на Друштво за производство, про-
мет, превоз и услуги москов Златко МОСКОВ-ЕК-
СПРЕС увоз-извоз, ул. "Моша Пијаде" бр. 24/34, При-
леп. 

Во Друштвото за производство, промет, превоз и 
услуги Москов Златко МОСКОВ-ЕКСПРЕС увоз-из-
воз, Прилеп ДООЕЛ се врши проширување на дејнос-
та на друштвото во надворешно-трговскиот промет со 
следните нови дејности: меѓународен транспорт на 
стоки и патници и меѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
84/2000. \ (8478) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 13/2000, на регистарска влошка бр. 1-18710, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овласте-
но лице на Друштво со ограничена одговорност, трго-
вија и услуги ПРЕХ-ПРЕх увоз-извоз Битола п.о., ул. 
"Новачки пат" бб, Битола. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Друштвото со ограничена одговорност за трговија и 
услуги ПРЕХ-ПРЕХ увоз-извоз Битола п.о. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Горѓи Кривчевски, стечаен управник во надворешно-
трговското работење и се брише од судскиот регис-
тар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговското работење е Петровски Томислав вд дирек-
тор. 
^ О с н о в н и о т суд Битола во Битола, Трег^бјз. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 29/2000, на регистарска влошка бр. 006590, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на фир-
ма на Друштво за угостителство, производство, трго-
вија, услуги и превоз Ристески Гоце САЛПЕ-КОМЕ-
РЦ ув-оз-извоз ДООЕЛ, ул. "Димитар Влахов" бр. 8, 
Кичево. \ 

Основачот на друштвото со одлука од 24.01.2000 за 
измена и дополна на називот на друштвото, Ристески 
Гоце ја изврши следната промена на називот. 

Досегашниот назив на друштвото: Друштво за 
производство, промет и услуги Ристески Гоце САЛ-
ПЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Дими-
тар Влахов" бр. 8, се изменува и дополнува и гласи: 

Друштво за угостителство, производство, трговија, 
услуга и цревоз Ристески Гоце САЛПЕ-КОМЕРЦ 
увоз-извоз ДООЕЛ, ул. "Димитар Влахов" бр. 8, Ки-
чево. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
29/2000. (8480) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 66/2000, на регистарска влошка бр. 01001 
692, ја запиша во трговскиот регистар промена на ли-
це овластено за застапување на Угостителство, тури-
зам, трговија Инекс, ГОРИЦА АД Охрид, ул. "Наум 
Охридски" бр. 5-7. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Угостителство, туризам и трговија Инекс ГОРИЦА 
АД Охрид. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото на лицето Слатиновски Драган како прет-
седател на управен одбор-генерален директор и во 
надворешното трговско работење и се брише од тр-
говскиот регистар. 

Лицето овластено за застапување и во надворешно 
трговско работење е Николовски Вангел, претседател 
на управниот одбор, генерален директор. 
^ О с н о в н и о т суд Битола во Битола, П.Трег^б^з. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 117/99; на регистарска влошка бр. 1-1436, го 
запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
влог на Претпријатие во приватна сопственост ТУ-

РИСТПРЕВОЗ туристичко посредување, деловни ус-
луги, сообраќај и врски, трговија на големо и мало и 
увоз-извоз на стоки и услуги, с.Бистрица, Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
117/99. (8483) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 80/2000, на регистарска влошка бр. 010120, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на овлас-
тено лице на Друштво за трговија Днастасов-Панов-
ски ЕВРО ЌАР увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. 
"Новачки пат" бб. 

Фирма: Друштво за трговија Анастасов-Пановски 
ЕВРО ЌАР увоз-извоз Битола ДОО. 

Седиште: ул. "Новачки пат" бб, Битола. 
Се именуваат управителите: За управители се име-

нуваат Жанета Илиевска од Битола, ул. "Климент Ох-
ридски" бр. 25/29 со лк бр. 283119 и ЕМБ 1911968415 
030 издадена од УВР Битола, управител со ограничени 
овластувања. 

Светлана Атанасовска Николиќ од Битола, ул. 
"Прилепска" бр. 4/1 со ЕМБ 1610965415048 и лк бр. 30 
8994 издадена од УВР Битола управител со ограниче-
ни овластувања. 

Им престануваат овластувањата на досегашните 
управители Александар Анастасов и Пеце Пановски и 
се бришат од судскиот регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
80/2000. (8484) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 621/99, на регистарска влошка бр. 002372, 
го запиша во трговскиот регистар бришењето на уп-
равител на Производно, трговско и услужно друштво 
Златко и др. КАРТЕР увоз-извоз Битола ДбО, ул. 
"Димитар Влахов" бр. 48 а. 

Производно трговско и уСлужно друштво Златко и 
др. {САРТЕР увоз-извоз Битола ДОО, ул. "Димитар 
Влахов" бр. 4о а, врши бришење на управителот Ста-
нојоски Зоран, со што му престануваат овластувањата 
за застапување во внатрешниот и во надворешниот 
промет со трети лица. Како лице управител овластен 
за застапување на друштвото во внатрешниот и над-
ворешниот промет со трети лица останува Станојоски 
Златко^управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
621/99. (8485) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 95/2000, на регистарска влошка бр. 010730, 
ја запиша во трговскиот регистар зголемувањето на 
основната главнина на Друштво за производство, про-
мет и услуги Рубинчо Алексоски ГМБ-Р 2000 увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Ленин" бр. 84, Прилеп. 

Се врши зголемување на основната главнина на 
Друштвото за производство, промет нуслуги Рубинчо 
Алексоски ГМБ-Р 2000 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со 
обртни средства во износ од 21.800 ДМ во противвред-
ност во износ од 700.000,00 ден. со што сега вкупната 
основна главница изнесува 26;800 ДМ во противвред-
ност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
95/2000. (8486) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 40/2000, на регистарска влошка бр. 
010040007-8-03-0000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на име на фирма на Друштво за производ-
ство, услуги и трговија Стево Димов ЦАГЕР увоз-из-
воз Битола ДОбЕЛ, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, Би-
тола. 

Се врши промена на име на фирмата од Друштво 
за производство, услуги и трговија Стево Димов КА-
ЛИФОРНИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ, Битола, 
ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, во Друштво за производ-
ство, услуги и трговија Стево Димов ЦАГЕР увоз-из-
воз Битола ДООЕЛ, ул. "Стерјо Ѓорѓиев" бр. 299, Би-
тола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
40/2000. (8487) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 86/2000, на регистарска влошка бр. 001924, го 
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запиша во трговскиот регистар зголемувањето на ос-
новачки влог на Друштво за производство, трговија и 
услуги Петре Трајко Гаговски УНИОН увоз-извоз 
Битола ДО(ЈЕЈ1, ул. "Ружа Делчева" бб, Битола. 

Со одлука на основачот се врши зголемување на 
основната главница на Друштвото за износ од 5.130. 
841,00 денари во основни средства, проценети од ов-
ластен судски проценител, и сега основната глав-ница 
на друштвото изнесува 5.851.841,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
86/2000. . (8488) 

Основниот суд Битола во Битола, со; решението 
П.Трег. бр. 91/2000, на регистарска влошка бр. 000680, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на овлас-
тено лице на Трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги Искова Ленче ФОРТУИ А ТРЕЈД Би-
тола ДОО, ул. "Игњат Атанасовски" бр. 47/15, Бито-
ла. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
трговското друштво за производство, трговија и услу-
ги Искова Ленче ФОРТУНА ТРЕЈД Битола ДОО, ул. 
"Игњат Атанасовски" бр. 47/15, Битола. 

На лицето Искова Ленче и престанува овластува-
њето за застапување на друштвото во надворешнотр-
говското работење и се брише од трговскиот регис-
тар како управител. 

Лице овластено за застапување на друштвото и во 
надворешнотрговското работење е Исков Крсте, уп-
равител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
91/2000. ч (8489) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 89/2000, на регистарска влошка бр. 
01003876, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, основач и лице за застапување на друштво 
за трговија и производство Миле Топчијоски ТОП-
ЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ, ул. "Козара" бр. 
27, Битола. 

Промена на фирма, содружник и „ управител на 
Друштвото за трговија и производство Ѓорѓија Топчи-
јоски ТОПЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЈ1. Новата 
фирма гласи: Друштво за трговија и производство Ми-
ле 10ПЧИЈ0СКИ 1 ̂ ОПЧИЈА увоз-извоз Битола ДООЕЛ. 
„ Од друштвото истапува единствениот содружник 
Ѓорѓиа Топчијоски, на кого истовремено му преста-
нува и функцијата на управител во друштвото и му 
престануваат овластувањата за застапување на друш-
твото и во надворешнотрговскиот промет и се брише 
од трговскиот регистар. 

. На друштвото како нов содружник му пристапува 
Миле Топчијоски, кој едновремено ќе биде и лице .ов-
ластено за застапување на друштвото и во надвореш-
ниот трговски промет како управител со неограниче-
ни овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола* П.Трег. бр. 
89/2000. , (8490) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 45/2000, на регистарска влошка бр. 1-17100, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овласте-
но лице на ПЕЛАГ01ШСКА БАНКА АД ПРИЛЕП-
ПРИЛЕП. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Пелагониска банка АД Прилеп. 

Му престанува овластувањето за застапување на 
Банката на лицето. Сотир Ѓорѓиоски, директор и се 
брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување на Банката е Киро 
Неделкоски, вд директор. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
45/2000. (8491) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 30/2000, на регистарска влошка бр. 007384, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на упра-
вител на Друштво за производство, трговија и услуги 
МАНТЕКС Трајанка и Љупче ДОО увоз-извоз Киче-
во, бул. "Ослободување" бб. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
Друштвото за производство, трговија и услуги МАН-

ТЕКС Трајанка и Љупче ДОО увоз-извоз Киче-во, 
бул. "Ослободување" бб. 

Се разрешува од функцијата-управител лицето 
Марија Голеска со ЕМБГ 0212979438009 ОВР Кичево, 
во внатрешниот и надворешниот промет. 

Се именува лицето Дамјаноски Симе со лк бр. 936 
96 и ЕМБГ 2112974433001 издадена од ОВР Киче-во, 
за управител без ограничување во рамките на запиша-
ните дејности во внатрешниот и надворешниот про-
мет. 

Пречистен текст гласи: Дамјанови Симе - управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, ПЛрег. бр. 
30/2000. (8492) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 67/2000, на регистарска влошка бр. 003482, 
ја запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
дејноста и промената на управител на Јавното тргов-
ско друштво за производство, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз и услуги Кире Шандуловски и др. 
ТЕХНО-ТРЕЈД ЈТД Ресен, ул. *6-та" бр. 56, Ресен. 

Проширување на дејноста и промена на управител 
на Јавното трговско друштво за производство, тргови-
ја на големо и мало, увоз-извоз и услуги Кире Шанду-
ловски и др. ТЕХНО-ТРЕЈД ЈТД РЕСЕН. 

Проширување на дејностите со следниве дејности: 
26.11,26.12,26.13,26.13/1,26.13/2,26.14,26.15. 

Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговското работење на управителот Ки-
ре Шандуловски. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговското работење е Ристе Шандуловски - управи-
тел. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
67/2000. (8493) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 633/99, на регистарска влошка бр. 008977, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на дого-
ворот на ДОО на Друштвото за угостителство, трго-
вија и услуги ДЕМИР увоз-извоз Беадин Демировски 
ДООЕЈ1 Ресен, ул. "Корчуланска" бб, Ресен. 

Од друштвото самоволно истапува содружникот 
Ниѓаил Демировски од Ресен, отстапувајќи го во име 
на Друштвото делот од својот основен влог, потврден 
со своЈа изјава, а во износ од 10.000,00 ден. 

Со истапувањето на едниот содружник од Друш-
твото, му престанува неговиот содружнички однос и 

'Сите права кои од него произлегуваат, се брише него-
вото име од насловот на. ДОО и новиот назив гласи: 
Друштво за угостителство, трговија и услуги ДЕМИР 
увоз-извоз Беадин Демировски ДООЕЈ1 Ресен, со про-
менето седиште во Ресен од ул. "Индустриска" бб на 
ул. "Корчуланска" бб. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
633/99. (8494) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 138/2000, на регистарска влошка бр. 
010877, го запиша во трговскиот регистар основањето* 
на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги ОСОГОВО Драги Смиљков ДОО-
ЕЛ,увоз-извоз Кичево, ул.и4-ти Јули" бр. 184-11/6, Ки-
чево. 

Се основа Друштво со ограничена одговорност ос-
новано од едно лице - ДООЕЈ1 во согласност со одред-
бите од Законот за трговските друштва со назив како 
претходно. 

Основач на ДООЕЛ е Драги Смиљков од Кичево, 
ул. "4-ти Јули" бр. 184-11/6. 

Дејност: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 
14.12,14.21,14.22,15.11,15.12, 15.13,15.32,15.33, 15.51, 
15.52,15.71,15.98/1,15.98/2,17.40/1,17.40/2,18.21,18.22, 
18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.12, 21.21,-21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.70, 26.82, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 37.20, 45.12, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 

1 52.12, 52.21, 52.22,52.24,52.25,52.26,52.27,52.41,52.43, 



24 мај 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41, - Стр. 2351 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1405/99, на регистарска влошка бр. 007561, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Трговско друштво за производство, услуги и трго-
вија големо и мало Гоко Кондоски и др. МИРЕН СОН 
- ЌОНДО увоз-извоз, Прилеп ДОО, нас. "Точила" Ц 
12/2, Прилап. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25,01.30, 05.01, 05.02,14.21,15.51,15.52,15.61, 
15.86,15.87, 15.89, 15.91, 15.96, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30,20.40,20.51, 20.52, 22.25, 24.16, 24.52, 25.22, 25.23, 
25.24,26.12,26.21,26.70, 28.72, 36.40, 36.50,36.63,37.20, 
45.22, 45.25, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 5030/3, 
50.40/1,50.40/2,50.40/3, &.40/4,50.50,51.11, 51.12,51.13, 
51.14,51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51,51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64,51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41^52.42, 
52.43,52.44/1,52.44/2,52.44/4,52.44/3,52.45,52.46,52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.60, 74.81, 
74.82,74.83,74.84,75.25, 90.00, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со ^прех-
ранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складишта за странски стоки, 
реекспорт. 

Гоко Кондоски, управител на друштвото со неог-
раничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности со лк бр. 229998 и ЕМБГ 2710973440017 издаде-
на од УВР Прилеп. Полни овластувања, полна одго-
ворност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1405/99. (8517) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 119/2000, на регистарска влошка бр. 010855, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштво за превоз, услуги, производство и 
трговија Настоски Коле ТАКСИ ХИТ увоз-извоз Ох-
рид ДООЕЛ, ул. "Андре Јовановски" бр. 3, Охрид. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47,51.53,51.54,51.55, 51.56,51.70,52.11, 51.12, 52.21, 
52.22, 52.23,52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40,74.70,74.81,74.82, 92.33, 9234, 93.05,74.12,15.11, 
15.12, 15.13, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 
15.82/2, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
угостителски и туристички услуги, продажба на стоки 

од консигнациони складови на странски стоки, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, изведување на 
инвестициони рабрти во странство и отстапување на 
инвестициони работи на странски лица во македони-
ја, меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Настоски Коле, управител. 
119/200(РОТОМгаОТ ^ИТОЛа в о битола, Трег.^6^. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 191/2000, на регистарска влошка бр. 010934, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
ТП Бутик ФИЏИ Арѓент мифтар Емини, ул. '^.Ма-
кедонски" бр. 182, Кичево. 

Основач: Арѓент Мифтар Емини од Тетово, ул. 
"101" бр. 1, со МБ 1604965470009 и лк бр. 243428 УВР 
Тетово. 

Фирма: ТП Бутик ФИЏИ Арѓент Мифтар Емини. 
Седиште: ул. А.Македонски" бр. 182, Кичево. 
Дејност: 52.41,52.42,52.43. 
Управител: За управител на ТП се « 

нт Мифтар Емини од Тетово со МБ* 
Овластувања: Трговецот поединец во правниот 

промет со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

Одговорност: За обврските во правниот промет со 
трети лица преземени во текот на работењето одгова-
ра ТП лично со целиот свој имот., 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
191/2000. _ (8519) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 32/2000, на регистарска влошка бр. 010741, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Друштво за градежништво, трговија, производ-
ство и Услуги ДРИТА А увоз-извоз Атем Велиу ДОО-
ЕЛ, с.Длапкин дол, општина Зајас. 

Дејности: 15/61,15.81/1,15.82/1,15.81/2,15.31,15.32, 
15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.13, 15.98/2, 15.82/2, 
15.84,15.20,15.41,15.42,15.43,15:51,15.52,15.85, 26.52, 
36.63, 17.40/1, 17.51, 17.11, 17.15, 17.40/2, 17.30, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.30, 19.30, 19.20, 19.10, 20.10/1, 20.20, 
20.30,20.40,20.51,20.52,21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 
25.12,25.13, 52.71,25.21,2522, 25.23, 25.24,26.12, 26.21, 
26.40, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.61,28.52,28.62,27.54, 27.51, 27.53, 28.75, 28.73, 33.20, 
33.50,36.11,36.13,36.14, 36.15, 36.12, 28.72,28.71, 52.74, 
28.63, 28.51, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.22, 45.24, 
45.25,45.31,45.32,45.33, 45.34, 45.41,45.42,45.43,45.44, 
45.45,50.10,50.20,50.30,50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40/4, 
50.50,51.13,51.15,51.17,51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42*1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.53.51.54.51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
51.23,52.24,52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1,52.44/2,52.44/3,52.44/4,52.45,52.46,52.47,52.48, 
52.50.52.63.52.62, 52.74, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 
60.21, 60.22, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51,55.52,71.32,71.34,71.40. 

Единствен содружник и управител на друштвото е 
Атем Велиу. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува со полни овластувања и полна одговорност. 

Основна главница на друштвото изнесува 5.450 
ДЕМ. 
^ О с н о в н и о т суд Битола во Битола, Тре^бјз. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 43/2000, на регистарска влошка бр. 010758, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО-
ЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги 
увоз-извоз Стојановска Жанета ДИАДОРА Битола 
ДООЕЛ, ул. "Нико Фундали" бр. 16/15, Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 50.20, 50.30, 50.30/1, &.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.47,51.51,51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22,5223, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/52.44/1,52.44/2,55.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.65, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23. 60.24, 63.12, 
70.31, 72.30, 74.12, 74.40, 74.84, 74.20/4, 9Ѕ.02, надворе-

52.44, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.32, 74.20, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 80.41, 93.01, 93.02, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со ^прехранбени производи, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и CP Југослави-
ја, застапување на странски фирми, посредништво, 
консигнација и вршење на комисиони работи и реекс-
порт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полно овласту-
вање. 

Друштвото во правниот промет одговара со цели-
от СВОЈ имот со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет: Драги Смиљков, упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности, ЕМБГ 2908957423018. 

Основна главнина на Друштвото изнесува 5.200 
ДЕМ во предмети, опрема или во денарска против-
вредност од 161.200,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. (̂ р. 
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Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 92/2000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за трговија и услуги Д-Р КЕШ увоз-извоз ДР. 
КЕШ ПТЈ. Ј1ИМИТЕД Битола ДООЕЛ Битола, ул. 
"Климент Охридски" бр. 36. 

Дејности: 50.10, 50.20,50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40,50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,50.50,51.21,51.22, 
51.23, 51.24,51.25, 51.31, 5132, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 52.72/1, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.72, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30,70.11, 70.12, 70.20, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16,70.31,70.32,71.10,71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со ^прехранбени производи, по-
средување и застапување на прометот со стоки и услу-
ги, продажба на стоки од консигнациони складишта на 
странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет изеекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своЈа сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Стефан Трајковски - управи-
тел, без ограничување. 

Основна главнина 5.000 ДЕМ во противвредност 
од 155.000,00 денари, во средства од овластен судски 
проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
92/2000. (8579) 

52.45,52.46,52.47,52.48,52.50,52.62,52.63, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи, реекспорт, посреду-
вање и застапување во промет со стоки и услуги, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, застапу-
вање на странски фирми, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на 
стоки и патници, туристички и угостителски услуги, 
меѓународна шпедиција, слободни царински продавни-
ци, комисиони работи во областа на прометот. 

Управител на друштвото ќе биде лицето Башески 
Жарко кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своЈа сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара во висина на вложените средства. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
109/2000. (8580) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 55/2000, во регистарската влошка бр. 010771, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
ТП на Трговец поединец за трговија на мало Кристи-
на Иван Бошевска АКРОПОЛИС, ТП Битола Бито-
ла, ул. "Браќа Миладиновци", бр. 48. 

Дејност: 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/3. Овластен пот-
писник на ТП е лицето Кристина Бошевска од Бито-
ла. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. Трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица за преземените обврски одговара со це-
локупниот свој имот - полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
55/2000. (8581) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 109/2060, во регистарската влошка бр. 0108 
42, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за преработка на камен, производство, трго-
вија, увоз-извоз, "АРС АР АТОН" Башески Жарко 
ДООЕЛ Прилеп, ул. "Пионерска" бр. 1, Прилеп. 

Основање на: Друштво за преработка на камен, 
производство, трговија, увоз-извоз "АРС АРАГОН" 
Башески Жарко ДООЕЛ Прилеп, ул. "Пионерска" бр. 
1, Прилеп. 

Единствен основач на друштвото ќе биде Башески 
Жарко од Скопје, ул. "Видое Смилевски - Бато" бр. 
51/1-15, со лк. бр. 1386444 и ЕМБ 1108957440028. 

Основната главнина на друштвото - основен влог 
на содружникот Башески Жарко изнесува 5.230 ДЕМ 
или во денарска противвредност 161.132 денари по 
проценка на овластен судски проценител што е соста-
вен дел на оваа документација. 

Дејност на друштвото: 45.12, 74.20/4, 73.10, 26.70, 
14.11,14.21,51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35,51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.45, 51.51, 51.52, 
51.53, 51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25,52.26, 52.27, 52.33, 52.41,52.42, 52.43, 52.44, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55,40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 63.30, 70.20, 70.31, 71.10, 
72.30, 72.40, 72.60, 71.33, 74.40, 74.20/2, 74.20/3, 45.11, 
45.21/1, 50.30, 50.30/1, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 2036/99, во регистарската влошка бр. 008192, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
ТП на Трговец поединец за трговија на мало Саша Зо-
ран Милошески ПАЧАК ул. "4-ти Јули" бр. 54, Киче-
во ТП. 

. Основач на трговецот поединец е Саша Милошес-
ки од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 54, со изјава од 
21.06.1999 година. 

Трговецот поединец ќе ги обавува следните дејнос-
ти: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Во правниот промет со трети лица ТИ настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица ТП одговара со це-
лиот свој имот лично. 

Овластен потписник е Саша Милошески со не-
ограничени овластувања, во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
2036/99. (8582) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 39/2000, во регистарската влошка бр. 01010 
748, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ТП на Трговец поединец за угостителство, ЕРТАН 
Сафијудин КАНЗОСКИ КАФЕ - МЕКСИКО 1 Киче-
во ул. "Караџиќева" 21, ТП. 

Со изјава согласно член 9 од ЗТД лицето Ертан 
Канзоски од Кичево ул. "Караџиќева" бр. 21, изјавува 
дека основа трговец поединец во се како што стои во 
горниот наслов. 

Трговецот поединец ќе ги обавува следните дејнос-
ти" 55.30,55.30/1,55.30/2,55.40. 

шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, кон-
статација, меѓународна шпедиција, малограничен про-
мет, меѓународен транспорт на патници и стоки. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. 6Ј). 
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Во правниот промет со трети лица ТП настапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица ТП одговара со целиот свој имот лично. 

Овластено лице за застапување на ТП во правниот 
промет со трети лица е Ертан Канзоски - овластен 
потписник со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трет. бр. 
39/2000. (8583) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 87/2000, во регистарската влошка бр. 01010 
810, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство, пре-
воз, услуги и угостителство, Настески Горан ГОГОС 
увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Мирка Настеска" бр] 50. 

Основач на друштвото е лицето Горан Настески 
од Кичево, ул. "Мирка Настеска" бр. 50, со изјава за 
основање на ДООЕЈ1 од 21.01.2000 година. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.84,15.85,15.86,15.87, 15.98, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 
25.12, 25.13, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.61, 36.63, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
50.10,50.20,50.30,50.30/1,50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.74, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12,52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44,52.44/1,52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 74.40, 74.70, 74.82, 92.34, забавни игри со авто-
мати, видео игри, игри со компјутери, пикадо, били-
јард, шах и слични игри, 93.01, 93.02, 93.05. Надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, увоз-извоз на 
стоки од сите видови на царинската тарифа, работи на 
посредување во надворешниот трговски промет, рабо-
ти на меѓународна шпедиција, привремен увоз, ком-
пензациони работи, продажба на стока на консигнаци-
они складишта, малограничен промет со соседните 
земји. 

јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (19649) 

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 
1235/1, во м.в. "Брдо", класа 6, со површина од 590 м2 и 
една идеална половина (1/2) од нива со КП бр. 1235/3, 
во м.в. "Брдо", класа 6, во површина од 649 м , заведе-
ни во ПЛ бр. 149, за КО Ругинце, сопственост на Пет-
ковски Милојко, с.Ругинце, Куманово, за цена од 30,00 
денари за м2. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (19650) 

Се продава земјоделско земјиште со КП бр. 808, 
дел 2, на м.в. "Заграиште", пасиште, 6 класа, со повр-
шина од 1000 м2, во КО Д.Косоврасти, опишано по ИЛ 
бр. 187, за цена од 210.000,00 денари, сопственост на 
Ибраимовски Ракип Феми од Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (19651) 

Зо правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските на-
правени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот СВОЈ ИМОТ - потполна одговорност. 

Во внатрешниот и надворешниот промет, друш-
твото ќе го застапува основачот Горан Настески во 
својство на управител, кој друштвото ќе го застапува 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

За почеток за работа на друштвото, основачот ка-
ко единствен содружник, здружува парични средства 
во висина од 5.000,00 ДМ или изразено во денари из-
нос од 155.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
87/2000. (8584) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште нива со КП бр. 
695, во м.в. "Поле", класа 6, со површина од 2706 м2, 
заведена во ПЛ бр. 42, за КО Ругинце, сопственост на 
Величевски Гија, од с.Ругинце, Куманово, за цена од 
30,00 денари за м2. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се из-

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
2894/46-2 на м.в. "Лак" нива од 3 класа, во површина 
од 1590 м2, во КО Гостивар, ПЛ бр. 4107 од 07.04.2000 
година, зедничка сопственост на Јакупи Ердуан и 
Јакупи Ирфан и тоа 1/2 идеален дел, за цена од 
300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и соседи-
те чие земјиште граничи со земјиштето што се прода-
ва во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство" бр. 41, Гостивар. (19652) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1421, на м.в. "Арапица" класа 6, во површина 
од 3010 м2, заведен во ПЈ1 бр. 623 за КО Горно Дупени, 
сопственост на продавачот Георгиевска Димитрија 
Елица од Битола, за цена од 192.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Р М \ писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19653) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
88, м.в. "Воденци" класа 3, во површина од 2351 м2, 
заведен во ПЛ бр. 601 за КО Јанковец, сопственост на 
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продавачот Саламовска Таше Љубица од Ресен, за це-
на од 171.388,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19654) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ѓавото -
нива на КП бр. 2118, план 8, скица 25, во м.в. "Трова", 
класа 3, со површина, од 1920 м2, сопственост на Мен-
дов Иван од с.Гавото, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Ка-
рајанов" бр. 4, Гевгелија. (19655) 

:а кул-
10", во 

96 за 
оѓани, 

Се продава земјоделско земјиште катастар 
тура нива класа 4, на КП бр. 445, во м.в. "С.ТЈ 
вкупна поврп|ина од 2014 м2, заведена во ПЛ б 
КО Воѓани, сопственост на Кукески Стојан, е. 
Прилеп, за цена од 65.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. Во спротивно го губат правото на првен-

• ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Трајко маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиески" бб. (19656) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 44/1-100, на м.в. "Соп", градина 2 класа, во по-
вршина од 750 м2 во КО Бањица, сопственост на Иб-
раими Невзат Абдулмунуп од с.Д.Бањица, Гостивар за 
цена од 141.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок до 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. ч 

Изјавите^ прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Фќлип Трифуновски, ул. "Братство Един-
ство" бр. 41, Гостивар. (19657) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од нива на КП бр. 1372, дел на м.в. 
"Сталев рвеник" класа 6, во површина од 5290 м2, и 1/2 
(една идеална половина) од нива на КП бр. 1372 дел на 
м.в. "Сталев рвеник", класа 6, во површина од 5290 м2, 
и двете заведени во ПЛ бр. 538 за КО Горно Дупени, 
^сопственост на продавачите Андоновски Трајан Љу-
бин и Андреевски Трајан Ристо на по 1/2 (една идеал-
на половина) од с.Царев Двор - Ресен, за цена од 
480.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19658) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 966 на м.в. "Езеренска" класа 3, во површина 
од 2003 м2, нива на КП бр. 973 на м.в. "Божурица" 
класа 4, во површина од 1424 м2, нива на КП бр. 974 на 
м.в. "Божурица" класа 4, во површина од 2306 м2 и 
нива на КП бр. 975 на м.в. "Божурица" класа 5, во 
површина од 1263 м2, сите заведени во ПЛ бр. 30 за 
КО Долна Бела Цртаа, сопственост на продавачот 
Абдулаи Нури од здолна Бела Црква-Ресен, за цена 
од 130.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19659) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 2521, ни-
ва 2 класа, во површина од 4616 м2, на м.в. "каменица" 
опишано во ИЛ бр. 473 за КО Делогожда, сопственост 
на Дани Ади, за цена од 872.424,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута, ул. Струшки кепенци" 
бр. 1, Струга. (19660) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1649, КО 
Трсино, ливада, м.в. "Трегица", класа 5 во вкупна по-
вршина од 412 м2, КП бр. 1660, КО Трсино, ливада, 
м.в. "Трстица", класа 5 во вкупна површина од 885 м2, 
КП бр. 1807 КО Трсино, нива, м.в. "Смиловец", класа 
7, во вкупна површина од 894 м2, КП бр. 5949 КО Тр-
сино, двор, м.в. Село", во вкупна површина од 20 м2, 
КП бр. 5949 КО Трсино, под објект м.в. "Село", во 
вкупна површина од 40 м2, заведени во ГОГ бр. 290 за 
КО Трсино, сопственост на Јованка Захариева од 
с.Трсино - Виница, за цена од 8.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладино-
ви " бр. 37, Виница. (19661) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5111, КО 
Трсино, нива, м.в. "Мурушки рид", класа 7, во вкупна 
површина од 2856 м2, ЌП бр. 5112, КО Трсино, шума, 
м.в. "Мурушки рид", класа 5, во вкупна површина од 
759 м2, КП бр. 5453, КО Трсино, пасиште, м.в. "Гра-
диште", класа 4, во вкупна површина од 7845 м2, ЌП 
бр. 5454, КО Трсино, шума, м.в. "Градиште" класа 5, 
во вкупна површина од /47 м2, заведени во ПЈ1 бр. 94, 
за КО Трсино, сопственост на Илија Захариев од с.Тр-
сино - Виница, за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањетр на огласот во "Службен весник на Репу-. 
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладино-
ви " бр. 37, Виница. (19662) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2632, во 
м.в. "Суво поле", нива 4 класа, во површина од 1198 
м2, КО Вевчани, сосопственост на Поповски Борисов 
Живко од с.Вевчани, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Сашо Ѓурчиноски, "Плоштад на Револу-
ција" бб, Струга. (19702) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 (една 
идеална третина) од КП бр.804/* на м.в." Скопски пат" 
нива 5 класа во површина од 7395 м2, опишано по ПЛ 
бр. 957 на КО Д.Седларце, за цена од 70.000,00 денари, 
сопственост на Зибери Рецеп Нуредин, с.К&мењане, 
Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чии земјишта се граничат со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(19704) 

Се продава земјоделско земјиште - пасиште, по-
строеше на КП бр. 22/134, м.в. "Стрмол", класа 5, со 
површина од 1350 м2, во КО Дебреше, во сопственост 
на Сулејмани Ќаила Изаиф, с.Дебреше, Гостивар, за 
цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. ч 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Ѓиноски" бб, Го-
стивар. (19706) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5129, на 
м.в. "Дреновец", лозје 3 класа, во површина од 481 м2 

и КП бр. 5130 на м.в. "Дреновец", лозје 3 класа, во по-
вршина од 768 м2 или севкупно 1249 м5, и двете заведе-
ни по ПЛ бр. 3862 за КО Тетово, сопственост на Бо-
жиновска Славе Мировнава и Доротиќ Славе Сунќи-
ца, за вкупна купопродажна цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чии земјишта граничат со зем-
јиштата што се продаваат, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тето-
во. (19708) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 58 
на м.в. "Ограде", нива 2 класа, во површина од 5414 м2, 
КП бр. 69/* дел на м.в. "Горна режика", нива 1 класа, 
во површина од 5954 м2, КП бр. 431/1 на м.в. "Долни 
суви дол", нива 2 класа, во површина од 3800 м , КП 
бр. 538/4. на м.в. "Долни суви дол", шума 3 класа, во 
површина од 246 м2 и КП бр. 538/4 на м.в. "Долни суви 
дол", нива 4 класа, во површина од 2500 м2, или вкупно 
17.914 м2, сите заведени по ПЛ бр. 302 за КО Фалише, 
сопственост на Дукадиновски (по катастарска евиден-
ција Петровски) Дуков Софрев Бошко, за вкупна ку-
попродажна цена од 500,000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чии земјишта граничат Со зем-
јиштата што се продаваат, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафиноски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тето-
во. (19709) 

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/10 од 
нива, КП бр. 20/1, план 1, скица 1, во м.в. "Бабин дол", 
класа 5, во површина од 9208 м2, заведена во ПЈ1 бр. 
449, за КО Биљановце, на име Лазарески Александар 
6/16 за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски, ул. "11 Октомври" бр. 4, 
Куманово. (19777) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построеше на КП бр. 465, план 4, м.в. "Терезина", кул-
тура нива, класа 5, со површина од 1710 м2, за КО 
Стајковци, сопственост на Спасовски Спасо, за цена 
од 444.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скоше. 

- , (19758) 

Се врши продажба на недвижен имот 3/10 од лозје 
3 класа, со вкупна површина од 2000 м2, што се наоѓа 
на КП бр. 522/19, план 4, скица 6, на м.в. "Голем рид", 
КО Радишани, сопственост, на Ивановски Лазар од 
Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
евска , ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ 
" Стара рампа"), Скопје. (19699) 
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Сопственикот Златибор Петровиќ од с.Вучидол -
Скопско, ул. "9" бр. 22, ја понудува за продажба след-, 
нава недвижност - земјоделско земјиште и тоа 9/20 
идеален дел од нива 4-та класа, со површина од 933 м2, 
на КП бр. 296/5, КО Волково, за цена од 300,00 денари 
за м2. Начин на плаќање во готово на денот на склу-
чувањето на Договорот. 

Ги повикувам сите лица со првенствено право на 
купување доколку се заинтересирани за купување во 
рок од 30 дена да достават известување за прифаќање 
на понудата за купување кај нотарот Никола Стоиме-
новиќ, ул. "Лекарска" бр̂  33, Скопје. 

По истекот на наведениот рок го губат првенстве-
ното право. (19861) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Ивановски Славе им нуди на про-
дажба нива, 3 класа, построена на КП бр. 522/4, план 
4, скица 6, м.в. "Голем Рид",од вкупно676м2, запиша-
на во ПЛ бр. 748 за КО Радишани под следните усло: 

ви: 
Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 

60.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот 
на заверката на договорот кај нотарот. Купувачот го 
плаќа данокот на промет.и трошоците за пренос на 
недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да го достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (19859) 

Се продава земјоделско земјиште, по една идеална 
половина од нива КП бр. 1690, во м.в. "Османов рид", 
класа 4, со површина од 1289 м2, нива КП бр. 12690, во 
м.в. "Османов Рид", класа 3, со површина од 2910 м2, 
шума КП бр. 1691/1, во м.в. "Османов Рид", класа 3, со 
површина од 374 м2 и нива КП бр. 1691/2, во м.в. "Ос-
манов Рид", класа 4, со површина од 199 м2, заведени 
во ПЛ бр. 620 за КО Д.Којнаре, сопственост на Стој-
чин Владо, од с.Д.Којнаре, Куманово, за цена од 60,00 
денари за м2. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул. "Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (19912) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешни-
ца, КП бр. 888, во м.в. "Шаторија", нива со површина 
од 7690 м2, сопственост на Пецов Ѓорѓи од Демир Ка-
пија, ул. "Маршал Тито" бр. 32, за цена од 69.750,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. ' 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул. "Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (19914) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од нива 
на КП бр. 1819, на м.в. "Село", класа 4, во површина 
од 175 м , под двор на КП бр. 1819, на м.в. "Село", во 
површина од 500 м2, под објект на КП бр. 1819, на м.в. 
"Село", во површина од 56 м2, сите заведени во ПЛ бр. 

489 за КО Подмочани и овошна градина на КП бр. 
1816 дел 5 на м.в. "Село", класа 2 во површина од 489 
м2, нива на КП бр. 1817 дел 2, на м.в. "Село", класа 1, 
во површина од 161 м2 и нива на КП бр. 1816 дел 2, на 
м.в. "Село", класа 4, во површина од 106 м2, сите заве-
дени во ПЛ бр. 486 за КО Подмочани, сопственост на 
продавачот Не дановска Бојан Лилјана од Ресен, за це-
на од 272.341,00 денари. ( 

Се повикуваат сопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето, на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19915) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
2092, пасиште 4 класа, чија вкупна површина изнесува 
1231 м2, на м.в. "Село", заведена во ИЛ бр. 98 за КО 
Крклино, сопственост на Милуша Димитриовска од 
с.Крклино, по цена од 30,00 денари за м2. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за 
земјоделско земјиште полагаат првенствено право на 
купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. Из-
јавите за прифаќање на понудите да се достават до 
продавачот, или нотар Веселинка Деребанова - Кр-
стевска, Грозд Л-5, Битола. (19916) 

Се продава земјоделско земјиште во ЌО Пирава -
нива на КП бр. 4948, план 12, скица 64, м.в. "Мера", 
класа 1, со површина од 566 м2 и нива на КП бр. 4949, 
план 12, скица 64, м.в. "Мера", класа 1, со површина 
561 м2, за вкупна цена од 6.000,00 денари, како и интен-
зивно лозје на КП бр. 915, план 9, скица 41, м.в. 
"Клинче", класа 3, со површина од 998 м2, интензивно 
лозје на КП бр. 916, план 9, скица 41, м.в. "Клинче", 
класа 3, со површина 1267 м2 и нива на КП бр. 2273/4, 
план 8, скица 52, м.м. "Под Село", класа 3, со повр-
шина од 504 м2, сопственост на Чурлинова ЈБубица од 
с.Пирава, сите за цена по договор. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "^Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 
4, Гевгелија. (19917) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 775/1 на м.в. "Пороиште", овошна градина 4 класа, 
истата во вкупна површина од 500 м2, заведена во ПЛ 
бр. 582 за КО Одри, сопственост на Тасиќ Илија Бо-
рис од с.Одри, Струмица, за вкупна купопродажна це-
на од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(19918) 
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.Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 4017, ПЛ бр. 006, скица 006, на м.в. "Шивечко", 
класа 5, со површина од 11235 м2, видно од ИЛ бр. 4208 
за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Петар Ценов 
од Кавадарци, ул. "25 Мај" бр. 7, за цена од 100.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(19919) 

Се продава 1/5 идеален дел од земјоделско земјиш-
те во КО Конско - нива на Кп бр. 12/64, во м.в. "Кон-
ско" , класа 6, со површина од 1000 м2 и 1/5 идеален дел 
од неплодно на КП бр. 12/53, м.в. "Конско", со повр-
шина од 500 м2, сопственост на Петрова Марија од 
Гевгелија за вкупна цена од 19.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" 
бр. 4, Гевгелија. (19920) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
6361/6, лозје на м.в. "Купеник", 2 класа, со површина 
од 118 м2, опишано по ПЛ бр. 7441 на КО Тетово, соп-
ственост на Незири Беќира Неџмедин од Тетово, ул. 
"К.Р.Дрнц" бб, за цена од 56.520,00 денари. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи 
со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. / 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (19921) 

Се разменува недвижен имот кој претставува КП 
бр. 6379/*, лозје, на м.в. "Купеник", 3 класа, во повр-
шина од 851 м , опишано по ПЛ бр. 10407 на КО Тето-
во, сопственост на Халити Шефит Неби од Тетово, ул. 
"Мурат Бафтари" бр. 78-А, со КП бр. 6243, лозје 2 
класа, на м.в. "Ќупеник", во површина од 1522 м2, соп-
ственост на Серани Шукри Абдултаип од Тетово, ул. 
"Ново село" бр. 142, по ПЛ бр. 8298 на КО Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (19922) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
1509 дел, ливада, на м.в. "Кај општина" 5 класа, во по-
вршина од 309 м2, опишано по ПЛ бр. 144, на КО Груп-
чин, сопственост на Сејфули Осман Асан, с.Рогле, Те-
тово, од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 

имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (19923) 

Абдулоска Фетије од с.Гостиражни, врши продаж-
ба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 233, за 
КО Гостиражни, КП бр. 1457/2, м.в. "Присој", нива 4 
класа, со површина од 1477 м2. 

Купопродажната цена за погоре наведениот имот 
изнесува 60.000,00 денари, а можна е и продажба на 
повеќе купувачи. 

Се повикуваат сопствениците, сосопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (19924) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огалсуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Џексон 
Комерц" трговско претпријатие на големо и мало 
експорт импорт ц. о.,Скопје". (19969) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1107357/98,издаден од УВР - Скопје на 
име Војнеска Василка,ул."4 Јули" бр.4-
2/8, Скопј е.19973 

Пасош бр.825942/96,издаден од УВР - Тетово на 
име Зејнулахи Тасим, ул."109" бр.9,Тетово. 
(19975) 

Пасош бр.1341704/99,издаден од УВР - Тетово на 
име Исмаили Јусуф, е. Камењане,Тетово. (19976) 

Пасош бр.1140484/98,издаден од ОВР - Берово на 
име Масларски Спасо,ул."15-ти Корпус"бр.20,Берово. 

Пасош бр. 1099396/98,издаден од УВР - Скопје на 
име Наумовски Горан,ул."Г. Салај" бр.67 
б,Скопје.19996 

Пасбш бр. 898174/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Наумовски Раско,ул."Г. Салај "бр. 67 б,Скопје. 
(19997) ' 

Пасош бр. 898176/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Наумовска Бенита,ул.'Т Салај "бр.67 б,Скопје. 
(19998) 

Пасош бр. 1122155/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Наумовска Анета,ул.'Т. Салај" бр.67 
б,Скопје.19999 

Пасош бр.07298б1 на име Стојаноски Владимир,кеј 
"9-ти Септември" бр.70-8/15,Прилеп. (20005) 

Пасош бр.0937456 на име Алили 
Билал,Тетово.20007 

Пасош бр.696566,издаден од УВР - Струмица на 
име Дончев Ромео,ул." Младинска "бр.205/6,Струмица. 
20011 

Пасош бр.1368737,издаден од УВР - Струмица на 
име Галев Ацо,е. Градошорци бр.282,Струмица. 
(20012) 

Пасош бр.1266610,издаден од УВР - Струмица на 
име Митев Трајчо^. Градошорци бр. 186,Струмица. 
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Пасош бр. 1244620,издаден од УВР - Неготино на 
име Ристо Пецов,ул."В.Арсов-Шпанец"бр.56,Неготи-
но. I 

Пасош бр. 1323670/99, издаден од УВР - Скопје на 
име Иљаз Браимовиќ,с. Кој лија бр.68, Скопје. 

Пасош бр. 1354308,издаден од УВР - Скопје на име 
Трифуновски Горан,ул."Банатска"бр.2 а, Скопје. 
(20018) 

Пасош бр. 0562426,издаден од УВР - Скопје на име 
Бихорац Сабахудин, ул."Б. Паровиќ" бр. 52 б,Скопје. 
Пасош бр.588870/95 додаден од УВР - Тетово на име 
Аљифуат Бајрами,ул." Браќа Миладиновци "бр.23,Те-
тово. (20023) 

Пасош бр.1219250/99,издаден од ОВР - Скопје на 
име Исековски Екрем,ул."Прохор Пчински"бр. 2 б, 
Скопје. (20024) 

Пасош бр.938335/96,издаден од УВР - Тетово на 
име Љимани Зија,с.Пршовце,Тетово. (20025) 

Пасош бр. 481841,издаден од УВР - Скопје на име 
Нацкова Бл агица,ул." О. Чопела" бр.29, Скопје. 
(20030) 

Пасош бр.1275761,идаден од УВР-Велес на име Ка-
раманов \ 
Стелијанчо,ул."Ленинова"бр.19/15,Велес.20083 

Пасош бр. 162167, издаден од УВР-Гостивар на име 
Сезан Халиди. с.Трново, Гостивар. (20102) 

Пасош бр.395610 на име Исмаили Мехмед, е. Шум, 
Струга. (20032) 

Пасош бр. 703337/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Османи Орхан, бул."Партизански одреди" бр.7/1, 
Скопје. (20046) 

Пасош бр. 975231/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Јакуп Фаќ, ул." 171" бр.35,Скопје. (20075) 

Пасош бр.0261498 на име Талевски 
Кире,ул."Црвена Вода" бр.26,Битола. (20090) 

Пасош ор. 1209162,издаден од УВР - Скопје на име 
Димковски Славкоул."А. Шурков" бр. 12/3-3,Велес. 

Пасош бр.850791 на име Дервиши 
Лулета, с.Сгрелци, Кичево. (20094) 

Пасош бр. 1170734,издадев од УВР - Скопје на и&е 
Карчовски Јован,ул."Д. Македонски" бр.27 б,Скопје. 

Пасош бр. 1323841/99,издаден од УВР - Скопје на 
име Милошевиќ Марија, ул."90" бр.13, Скопје. 
(20100) 

Пасош бр. 1107318/98,издаден од УВР - Скопје на 
име Исљамовска Сељвије,ул." Финска 2" бр.60,с. 
Инџиково,Скопје. (20101) 

Пасош бр. 1151973/98,издаден од УВР - Куманово 
ца име Ајвази Решат, с.Опае,Куманово. (20106) 

Пасош бр. 1380324/2000,издаден од УВР - Скопје на 
име Миртовски Драге, ул."Пехчевска" бр. 5/1-
7,Скопје. 

Пасош бр.0497650,издаден од УВР Гевгелија на 
име Петков Ѓорѓи,ул."И.Л.Рибар"бр. 74/2/5,Скопје. 
(20121) 

Пасош бр 0642002,издаден од УВР Скопје на име 
Русјакова Трајанка, ул."В.С. Бато "бр. 75/3-24,Скопје. 

Пасош бр. 0838713,издаден од УВР Скопје на име 
Атанасова Каролина,ул."Иван Цанкар " бр. 70 
а,Скопје. , 

Пасош бр.141902,издаден од ОВР - Кичево на име 
Лиманоски Ајрадин, е. ШутовоКичево. (20128) 

Пасош бр. 1297453, издаден од УВР - Охрид на име. 
Костоски Дарко, ул."М. Нестороски" бр. 105,Охрид. 

Пасош бр.1297145/99,издаден од 0ВР - Струга на 
и^|е Жута Зикри, е. Велешта,Струга. . (20130) 

Пасош бр.1220416/99, издаден од ОВР - Струга на 
име Мевмедоски Рецеп, е. Октисди,Струга. (20131) 

Пасош бр. 765932/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Павлина Тошеска, ул."Љ.Ивановиќ" бр. 15, 
Скопје. 

Чек бр.0110004279159,од тековна сметка 
бр.13734635 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје да име Ичков Јане,Скопје. (19972) 

Чекови од бр.4690922 до 4690931, од тековна 
сметка бр. 7564915,издадени од Комерцијлна банка 
АД Скопје на име Петко Пеливаноски,Скопје. (19974) 

Чекови од бр. 4047701 до .4047708, од тековна 
сметка бр. 07642497, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ивановска Силвана,Скопје. (20004) 

Работна книшка на име Павиќ Мирољуб,Скопје. 
Работна книшка на име Ангелков Владо,Скопје. 

Работна книшка на име Атанасов Миле,Гевгелија. 
Работна книшка на име Анакиев Миле, Виница. 
Работна книшка на име Спасиќ Горан,Куманово. 
Работна книшка на име Фиданоска 

Наташа,Кичево. Чековна картичка,издадена од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на 
име Асанов Рамадан, ул. "19 Бригада" бр.4,Штип. 

Свидетелство за 2 година на име Апостолов Алек-
садар, ул." Илинденска" бр. 42,Виница. (19980) 

Свидетелство на име Хирије Бакија,Тетово.(19983) 
Свидетелство за 8 одделение на име Космена Бу-

димка, Градско,Велес. (19984) 
Свидетелство на име Исмаили Ахит, с.Заграчани, 

Струга. (19990) 
Свидетелство на име Мемеди Зија, е. Заграчани, 

Струга, , (19991) 
Свидетелство за 7 одделение на име Ѓорѓова Ана, 

ул," Б .Кидрич" бр.6,Штип. (19992) 
Свидетелство на име Илиева Соња ул."Ц.димов" 

бр.96,Штип. * (19993) 
Свидетелства за 5,6 и 7 одделение,издадени од ОУ 

"26 Јули" Скопје на име Азири Енис,Скопје. 
(19995) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "То-
дор • Јанев "-Чашка на име Ковачевиќ 
Афросита,Чашка, Велес. (20000) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шаим Зу-
беровски, е. Бистрица,Струмица. (20002) 

Свидетелство за 2 година на име Мерие Локмани, 
Тетово. (20006) 

Свидетелство на име Алити Хаки,Гостивар. 
(20008) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Б. 
Буха" е. Глумово - Скопје на име Миљаим Сахити,, 
с.Глумово,Скопје. (20009) 

Свидетелство за 2 година,издадено од Гимназија 
. "Никола Карев" Скопје на име Ана Синадинова, 
Скопје. (20029) 

Индекс на име Стојчева Славица, с.Н.Коњарево, 
Струмица. (19994) 

Даночна картичка бр. 4030993178021,издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име Стојана Д 
О, Скопје. (19970) 

Даночна картичка бр.4030991204726, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Печатница. "Ваш 
печат",Скопје. (20017) 

Даночна картичка бр. 4030993260631,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ДПТУГ "Евроинг", 
Скопје. (20019) 

Даночна картичка бр.4030993195.627, издадена од 
Управа за приходи на име ТП"Стилина - Комерц", 
Скопје. (20021) 

Даночна картичка бр.4030993171698, издадена од 
Управа за пиходи на име ПТП "Чарли",Скопје. 

Избирачка легитимација на име Добрев Ангеле,ул. 
"АСНОМ,"бр.54-2/16,Скопје. (19982) 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за 
јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
комисијата за јави набавки при ЕЛС - Општина 
Витолиште објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач по овој отворен повик за прибирање 

на понуди е Единицата на локалната самоуправа -
Општина Витолиште. 
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- Предмет на овој отворен повик за прибирање на 
понуди е асфалтирана на локален пат е. Бешиште - е. 
Полчиште на територија на Општина Витолиште во' 
вкупна должина од 7.280,00 м. спрема Предмер 
пресметката на Главниот проект изработен од ЗУП -
Прилеп. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Понудата треба да ги содржи: името, адресата и 

седиште на понудувачот. 
- Понудата треба да содржи единечна цена изразена 

во денари за секоја ставка од Предмер пресметката на 
Главниот проект за изведба на локалниот пат е. 
Бешиште - е. Полчипгге изработен од ЗУП - Прилеп. 

- Во вкупната цена треба да бидат вкалкулирани 
сите трошоци на понудувачот до пуштање во употре-
ба, на овој локален пат. 

- Понудата треба да содржи начин и услови на пла-
ќање и рок на извршување на работите. 

- Тендерската документација може да се подигне 
секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот во Општина 
Витолиште по цена од 3.500,00 денари. 

3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ . 

- Понудите треба да се достават во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на овој отворен повик. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вува согласно на член 22,23 и 43 од Законот за јавните 
набавки, извод за регистрација, документ за бонитет и 
писмена изјава дека понудувачот не е под стечај. 

- Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок, заверен и потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат по пошта на адреса ЕЛС - Општина Витолиш-
те- Витолиште 7508. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- вкупна цена и цена по позиции од Предмер прес-
метката, 

- рок на извршување на работите, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничка оспособеност за извршување на рабо-

тите, « 
- гаранција за квалитетот на работите. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени според пропозициите во 
повикот, односно во согласност со Законот за јавните 
набавки нема да бидат разгледувани. 

- Понудите ќе бидат разгледувани 5 дена по завр-
шувањето на рокот за доставување на понудите во 
10,00 часот во просториите на ЕЛС - Општина Вито-

• лишите од страна на Комисијата за јавни набавки при 
Општина Витолиште согласно на член 29, 31 и 32 од 
Законот за јавните набавки. 

- Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

- За извршениот избор понудувачите писмено ќе 
бидат известени. 

За подетални информации можете да се обратите 
на тел. 098 82-178. 

Комисија за јавни набавки 

2. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Извод од регистрација на дејноста. 
2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен про-

мет (оригинал или заверена копија од нотар). 
2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ли-

квидација, што се докажува со извод од судска евиден-
ција, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. 

2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во по-
следните 3 (три) години, со износите, датумите и нара-
чателот^. 

2.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, по-
стојки по вид, перформанси, старост и ел., како и оп-
ременост за докажување на квалитетот на работите. 

2.7. Податоци за кадровската екипираност на тхе-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изве-
дувањето на работите и контролата на квалитетот 
(квалификации, искуство и ел.). 

2.8. Предлог на евентуални (^извршители со опре-
ма, капацитет, стручен кадар со име и презиме и кра-
ток опис на досега извршени работи. Предлогот треба 
да биде поткрепен со писмена согласност на (^из-
вршителот. 

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкуп-
на цена како е дадена во оригиналот на тендерската 
документација.Цените треба да бидат со вклучени си-
те такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на до-
дадена вредност). 

3. Рок на изведување на работите во денови, иска-
жан преку динамичен план на поважните позиции. 

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на До-
говорот. 

3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови. 
4. Критериуми за избор: 
- понудената цена 40 поени 
- докажан квалитет на досега 
извршени работи од ваков вид 40 поени 

- рок на извршувањето 20 поени 
5. Рок и начин на доставување на понудите 
5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна 

до 15. 06. 2000 година до 11 часот, лично во архивата 
на Нарачателот: Фонд за магистрални и регионални 
патиштаул. "Даме Груев" бр. 14- Скопје. 

5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 
член 54 од Законот за јавните набавки. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда, 

5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие 
барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот 
рок, нема да се разгледуваат. 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство 

на овластени претставници на понудувачот, што се до-
кажува со оригинален писмен документ заверен од од-
говорното лице. 

6.2. Јавното отварање ќе се изврши на ден 15. 06. 
2000 година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-
ти кат-сала. 

6.3. Тендер документацијата може да се подигне 
секој работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети 
кат. Техничката документација може да се разгледа во 
истиот термин секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за ма-
гистрални и регионални патишта - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-3/2000 

1. Предмет на набавката е: 
Изградба на надвозник со навози на Р-121, делница 

Могила-Будаково, на вкрстувањето со железничка 
пруга Прилеп-Битола. 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-
ки ( Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за одбрана на Република македонија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 16-12/216 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ «и 
I. За набавка на: 
1. Гуми за моторни возила, по вид и количина наве-

дени во Прилог бр. 1. 
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Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавните набавки. 

Набавката е делива по видови на средства, наведе-
ни во Прилог бр. 1. 

и: Тендерска документација за предметот на на-
бавката односно Прилог бр. 1 од ОВОЈ ПОВИК, може да 
се добие во Министерството за одбрана на РМ, ул. 
"Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 
до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цени, поединечни (посебно за надворешни и вна-

трешни гуми и појас) и вкупно за наведените Средства 
во Прилог бр. 1, без пресметана царина, со посебно 
искажан ДДВ, франко краен корисник, 

3. квалитет на средствата согласно техничките ка-
рактеристики на понудените средства според опреде-
лени стандарди (каталози или проспекти), 

4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5. рок на испорака на средствата, 
6. гарантен рок, 
7. рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економска способност согла-
сно член 22 од законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од зако-
нот, 

3. Доказ за техичка оспособеност на понудувачот 
согласно член 23 од законот (наведени во глава I. од 
Прилог бр. 1). 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот 
се наведни во глава II. од Прилог бр. 1. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-

12/216, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документација од Гла-
ва IV. треба да бидат уредно доставени, согласно член 
52,53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Коми-
сијата за јавни набавки да достават писмено овласту-
вање од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на 

објавувањето во дневниот печат и "Службен весник 
на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на 
понудите во присуство на понудувачите ќе бидат 
наведени во Прилог бр. 1. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 21 70 и 28 21 59. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-
ки ( Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за одбрана на Република македонија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 16-12/217 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на: 
1. Масла за моторни возила, масти и антифриз, по 

вид и количина наведени во Прилог бр. 1. 
2. Масла за заштита на вооружување, по вид и 

количина наведени во Прилог бр. 2 и 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавните набавки. 

Набавката е делива по видови на средства, наведе-
ни во Прилог бр. 1 и 2. 

И. Тендерска документација за предметот на на-, 
бавката односно прилозите бр. 1 и 2 од овој повик, 
може да се добие во Министерството за одбрана на 
РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден 
од 09,00 до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цени, поединечни (за секој вид на пакување) и 

вкупно за наведените средства во прилозите бр. 1 и 2, 
без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, 
франко краен корисник, 

3. квалитет на средствата согласно техничките ка-
рактеристики на понудените средства со определени 
стандарди (каталози или проспекти), 

4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5. рок на испорака, 
6. рок на употреба и 
7. рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економска способност согла-
сно член 22 од законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од зако-
нот, 

3. Доказ за техичка оспособеност на понудувачот 
согласно* член 23 од законот (наведени во глава I. од 
Прилог бр. 1). 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот 
се наведни во прилозите бр. 1 и 2. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудат^ со назнака за Отворен повик бр. 16-

12/217, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документацијата од 
Глава IV. треба да бидат уредно доставени, согласно 
член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство 
за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или 
со предавање на Комисијата на самото јавно отво-
рање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Коми-
сијата за јавни набавки да достават писмено овласту-
вање од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VII; Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на 

објавувањето во дневниот печат и "Службен весник 
на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на 
понудите во присуство на понудувачите ќе бидат 
наведени во прилозите бр. 1 и 2. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 
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3. Дополнителни појаснувања може да се добијат сијата за јавни набавки да достават писмено овласту-
ва телефон 091/28 21 70 и 28 21 59. вање од понудувачот за учество на јавното отворање. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-
ки ( Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за одбрана на Република Македонија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 16-12/218 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А ПОНУДИ СО Ј А В Н О 

О Т В О Р А Њ Е 

I. За набавка на: 
1. Оловни акумулатори, по вид и количина наведе-

ни во Прилог бр. 1. 
2. №-С(1 акумулатори, по вид и количина, наведени 

во Прилог бр. 2 
3. Полначи за оловни акумулатори, по вид и коли-

чина, наведени во Прилог бр. 3 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавните набавки. 

Набавката е делива по видови на средства, наведе-
ни во прилозите бр. 1,2 и 3. 

II. Тендерска документација за предметот на на-
бавката односно прилозите бр. 1,2 и 3 од овој повик, 
може да се добијат во Министерството за одбрана на 
РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден 
од 09,00 до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цени, поединечни и вкупна за наведените сред-

ства во прилозите бр. 1,2 и 3 без пресметана царина и 
данок (ДДВ), франко краен корисник, 

3. квалитет на средствата согласно техничките ка-
рактеристики на понудените средства и Законот за 
стандардизација на РМ (каталози или проспекти), 

4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5. рок на испорака, 
6. гарантен рок и 
7. рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација (оригинал или заверена копија од нотар) 
согласно Законот за јавните набавки и тоа: 

1. За финансиската и економска способност согла-
сно член 22 од законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од зако-
нот, 

3. Доказ за техичка оспособеност на понудувачот 
согласно член 23 од законот (наведено во прилозите 
бр. 1,2 и 3). 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот 
се наведни во прилозите бр. 1,2 и 3. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-

12/218, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документацијата од 
Глава IV. треба да бидат уредно доставени, согласно 
член 52, 53, и 54 од законот, на адреса: Министерство 
за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или 
со предавање на Комисијата на самото јавно отво-
рање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

1 Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Коми-

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на 

објавувањето во дневниот печат и "Службен весник 
на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на 
понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наве-
дени во прилозите бр. 1,2 и 3. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 21 70 и 28 22 83. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за одбрана на Република македонија објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 16-12/220 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на: 
1.Вилуппсари моторни, самоодни и рачни соразли-

чна носивост, по вид и количина наведени во Прилог 
бр. 1. 

2. Автомобили специјални за превезување на 
топла храна, со технички карактеристики 
наведени во Прилог бр. 2 4 возила. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учествр на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавните набавки. 

Набавката е делива по видови на средства од При-
лог бр. 1 и 2. 

II. Тендерска документација за предметот на на-
бавката односно Прилог бр. 1 и 2 од овој повик, може 
да се добие во Министерството за одбрана на РМ, ул. 
"Орце Николов" бб, соба 706, во работен ден од 09,00 
до 12,00 часот. 1 

III. Понудата треба да содржи: 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цени, поединечни и вкупно за наведените сред-

ства, без пресметана царина, со посебно искажан 
ДДВ, франко краен корисник, 

3. квалитет на средствата според техничките ка-
рактеристики на понудената марка и тип на средство, 
а согласно бараните карактеристики со овој повик 
(каталози или проспекти), 

4. начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата), 

5. рок на испорака на средствата, 
6. гарантен рок, 
7. рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економска способност согла-
сно член 22 од законот односно документ за бонитет 
издаден од носителот на платниот промет, 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од зако-
нот, 

3. Доказ за техичка оспособеност на понудувачот 
согласно член 23 од законот (понудувачот треба да до-
стави референца листа на извршени испораки во до-
сегашниот период, обезбеден сервис со расположива 
техничка опрема и стручен кадар и резервни делови за 
понудените средства. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од законот 
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и тоа: цена (50 поени), квалитет (40 поени) и начин на 
плаќање (10 поени). 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-

12/220, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документација од Гла-
ва IV. треба да бидат уредно доставени, согласно член 
52,53, и 54 од законот, на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со 
предавање на комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Коми-
сијата за јавни набавки да достават писмено овласту-
вање од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VII. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на 

објавувањето во дневниот печат и "Службен весник 
на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на 
понудите во присуство на понудувачите ќе бидат 
наведени во Прилог бр. 1 и 2. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 21 70 и 28 21 64. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на АЛ за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации , објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР* 65/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА 

МРЕЖА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ11 - КАБЕЛ БР. 25 -
ТЕТОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа "Гоце Делчев" - кабел бр. 25 - Тето-
во. 

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 % 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на' извршување на работите до 5 % 
- техничка способност - референци до 10 % 
- кадровска структура до 10 % 
- техничка опременост до 10 %. 
1.5. Рок на доставување на понудите е: до 

07.06.2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јав-
но отворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Ско-
пје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
повратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40160-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-
нент на Стопанска Банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

- техничката опременост - опис на техничките пос-
тројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. -

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и да 
биде вкалкулиран ДдВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на, 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 07.06.2000 година, до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 07.0о.2000 година, во 10 часот во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 
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5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или (0/0) 200-
332. 

х Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 67/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЈЕСНА 
МРЕЖА ВО НАСЕЛБА ДЕКСИОН - РАТЦ ГОРЧЕ 

ПЕТРОВ - СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
наул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа во населба Дексион - РАТЦ Горче 
Петров -Скопје. 

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за изоор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60 % 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност - референци до 10 % 
- кадровска структура до 10 % 
- техничка опременост до 10%. 
1.5. Рок на доставување на понудите е: до 

07.06.2000 година до 12 часот, кога ќе се изврши јавно 
отворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
.2.1. Тендерската документација односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, Ско-
пје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
повратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-
нент на Стопанска Банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објек-
ти) во последните три години, 

- техничката опременост - опис на техничките пос-
тројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечаЈ или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ едо 2% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и да 
биде вкалкулиран ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци не-
опходни за проценка по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4.. Доколку тие, по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај како и број на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по Цошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 07.06.2000 година, до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 07.0о.2000 година, во 12 часот во.просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или (0/0) 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98),Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 68/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
СПОЕН ПРИБОР ЗА БАКАРНИ ПОЛНЕТИ КАБ-

ЛИ СО ПОЛИЕТИЛЕНСКА ОБВИВКА 
И ИЗОЛАЦИЈА 

° I, ОПШТИ ОДРЕДБИ ^ х 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. "Орце Николов" бб. 
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1.2. Предмет на набавката: споен прибор за бакар-
ни полнети кабли со полиетиленска обвивка и изола-
ција. 

1.3. Вид и количина: термособирачки спојници и 
црева и прибор за завршување и универзални завршни 
механички спојници, а количини според спецификаци-
ја дадена во тендер документацијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на набавката 50 бода 
- начин на плаќање 10 бода 
- рок и место на испорака 15 бода 
- квалитет и функционални 
карактеристики 25 бода 

1.5. Рок , на доставување на понудите е: до 
09.06.2000 до 12 часот. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничката спецификација може да се подигне 

во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, 
Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НЕМ на де-
нот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-

. 409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје; 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-смет-' 
ка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски 
Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000 Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

гаранција за квалитетно работење какои и докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки): 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничката опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот односно 
производителот и * 

- кадровска структура и системи за контрола на 
квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки 

(Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење издаден од професионално репрезентативно 
тело на индустријата, трговијата или на професионал-
но здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од независна ре-
визорска институција), 

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција на понудите во износ од 5% од вред-
носта на понудата, во валута на понудата, која треба 
да биде приложена во придружната документација. » 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци не-
опходни за проценка по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за ^ к о м -
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се'доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот.' 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај како и број на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 09.06.2000 година, до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавкИј нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 09.06.2000 година, во 12 часот во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или (070) 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Македон-
ски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 69/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, 
МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА ШЉ -
БЕЗЖИЧЕН СИСТЕМ ЗА КОМУНИКАЦИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ВРУТОК 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
наул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: Ш Х (Мге1еѕѕ 1лса1 
1л)ор) - безжичен систем за комуникација со капацитет 
од 240 претплатници. 

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документа-
цијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената и услови на плаќање 120 бода 
- рок на испорака 20 бода 
- референци на понудувачот 

за слични проекти и техничка 
опременост 30 бода 

- квалитет и технички карактерис-
тики на понудените системи 50 бода 

- гаранција, понудени услуги за 
поддршка и одржување 30 бода. 

1.5. Рок на доставување на понудата: до 12.06.2000 
до 12 часот. 



24 мај 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 41, - Стр. 2351 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Техничката спецификација може да се подигне 

во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција. 
Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секоЈ 
работен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на де-
нот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - СкопЈе; 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-смет-
ка бр. 401ТО-62Р-16-25730522-1950 на АД "Македонски 
Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000 Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки), како и гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничката опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот односно произ-
водителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитет, 

- кадровска структура - поучување на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и 

- дека не му е изречена мерка на безбедност - за-
брана на вршење на дејност, издаден од страна на су-
дот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. 

(Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува: 

- сертификат за бонитет со извештај и мислење из-
даден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата или на професионално здруже-
ние на земјата во која се наоѓа неговото седиште, од-
носно ревизорски извештај од независна ревизорска 
институција и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација). 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата, која треба да биде прило-
жена во придружената документација. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци не-
опходни за проценка по дите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4.. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај како и број на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 12.06.2000 година, до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ ' 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 12.06.2000 година, во 12 часот во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или (0/0) 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните , 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации", објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 70/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

СПОЕН ПРИБОР ЗА ОПТИЧКИ КАБЛИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации " Македон-
ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скопје 
на ул. " Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: споен прибор за оптич-
ки кабли. 

1.3. Вид и количина: според спецификација дадена 
во тендер документацијата. 

1.4. Критериуми за избор ^ најповолен понудувач: 
- цената на набавката 50 бода 
- начин на плаќање 10 бода 
- рок и место на испорака 15 бода 
- квалитет и функционални 
карактеристики 25 бода 

1.5. Рок на доставување на понудите: до 12.0о.2000 
до 10 часот. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Техничката спецификација може да се подигне 
во АД "Македонски Телекомуникации" - дирекција, 
Скопје, сектор за инвестиции, соба број 216, во секој 
работен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на де-
нот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-
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409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје; 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро-смет-
ка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски 
Телекомуникации" во "Комерцијална-Банка" АД -
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4,91000 Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба исто така да содржи гаранција 
за квалитетно работење и докази за техничката спо-
собност на понудувачот (согласно член 23 од Законот 
за јавните набавки): 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничката опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот односно произ-
водителот и 

- кадровска структура и системи за контрола на 
квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки 

(Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење издаден од професионално репрезентативно 
тело на индустријата, трговијата или на професионал-
но здружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
диште, односно ревизорски извештај од независна ре-
визорска институција), 

- и доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јав-
ните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти^ 
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција на понудите во износ од 2% од вред-
носта на понудата, во валута на понудата, која треба 
да биде приложена во придружната документација. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
посебно вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци не-
опходни за проценка по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за ^ком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2.: Понудиле се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два*Затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и број на отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде, назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се. доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонкси Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 12.06.2000 година, до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. ' 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-

циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 12.06.2000 година, во 10 часот во просториите 
на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или (0/0) 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ( "Службен весник на РМ" бр. 26/98),Комисијата за 
јавни набавки во ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/2000 е 
ЈП Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. " И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на: 

Долен построј во се према тендер документација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПО-
ДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК 'Би-
тола". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на стоката. 

3.3. Понудувачот треба да ја потполни во целост 
табелата која се доставува како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени 
во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-
купниот обем на набавката. 

3.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што Тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите од странските понудувачи со по-

пратна документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Решение за ДДВ. 
4.4. Овластување од Производителот за достава на 

понуди по тендер бр. 01/58/2000 за потребите на ЈП 
"ЕСМ". 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

4.7. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Цена - 50 поени 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 
6.НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на 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 "ЕЛЕКТРОСТОПАН-
СТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни 
набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.06.2000 година во 11 часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
врип бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се даде-
ни како тендер документација, нема да се разгледува-
ат. 

Комисија за јавни набавки 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПО-
ДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК 
"Битола". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост та-

белата која се доставува како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка ( со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на па-
ритет ДЦП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во ДЕМ, со посебно искажани царина и ДДВ. 

3.4 . Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавните 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
* ,-ки ( "Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 

за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Маке-
донија-Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН П О В И К БР. 01-61/2000 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А Н А Б А В К А 
Н А Р Е З Е Р В Н И ДЕЛОВИ З А У01ЛЧ) ВМ 6300, 

УОЕУО А 25, УОГ.УО ЕС 230 В, УОЕУО ЕГ, 70 С 
И У 0 1 Ж ) 1Ј 190 СО Ј А В Н О ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-61/2000 е 

ЈП Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул." И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за, набавка на: 

Резервни делови за УО1УО ВМ 6300; УО1УО А 25; 
У61УО ЕС 230 В; УО1УО Е1Л0 С И УО1УО 190 во се према 
тендер документацијата. 

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите од странските понудувачи со по-

пратна документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Решение за ДДВ. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да да-

дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки 

4.5. Овластување од производителот за достава на 
понуди по тендер бр. 01/61/2000 за потребите на ЈП 

4.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Цена - 50 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните нас 
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6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на 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", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.06.2000 година во 11 часот во просториите на ЈП 

, "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат во целост прегледите 
кои се дадени како тендер документација, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ( "Службен весник на РМ" бр. 26/98), комисија-
та за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија-Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН П О В И К БР. 01-64/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ З А Н А Б А В К А 

Н А Р Е З Е Р В Н И ДЕЛОВИ З А НЅУУ ТО 40В 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-64/2000 е 

ЈП Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул." 11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на: 

Резервни делови за НЅЧУ ТО 40В во се према тен-
дер документација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПО-
ДРУЖНИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК 
"Битола". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на стоката. 

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост та-
белите кои се доставуваат како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени по табели и и вкуп-
на цена на целокупниот обем на понудената набавка 
(со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки-ако набавката е од странство) на па-
ритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

ЗАПонудувачот не мора да даде понуда за 
целокупниот обем на набавката. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 

Република Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите од странските понудувачи со по-

пратна документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Решение за ДДВ. 
4.4. Овластување од производителот за достава на 

понуди по тендер бр. 01/64/2000 за потребите на ЈП 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

5.1. Цена - 50 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на 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", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.06.2000 година во И часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, по-
друмски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите, 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик и 
ониелсои нема да ги пополнат во целост прегледите 
кои се дадени како тендер документација, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
Набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува 

ОТВОРЕН П О В И К БР. 43/2000 
в 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 17, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на медицински потрошен материјал и де-
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зинфекциони средства, за период од три месеци, по-
требни за ОЕ при КЦС. 

1.3. Спецификацијата со количества и видови на 
материјалите што се предмет на набавка, дадени се во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во Клиничката аптека при Клиничкиот центар. 

1.5. Постапката околу набавката се спроведува со-
гласно со одредбите на Законот за јавните набавки, со 
можност за поделба на набавката. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните подато-

ци: 
- име и адреса на понудувачот, 
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со 

сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- пакување, 
- доставување на урнек доколку го има, 
- список на слични испораки во претходниот пери-

од, 
- рок на важност на понудата. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет) издаден од носителот на платниот промет-ори-
гинал или заверена копија од страна на нотар, соглас-
но член 22 од Законот за јавните набавки и Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. ве-
сник на РМ" бр. 32/98 и 55/98). 

- Доказ, извод од судската евиденција дека не е во 
стечај и дека со правосилна пресуда не е изречена 
мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинал или во копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на од-
говорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клини-
чки Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку по-
шта, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 19. 
06.2000 година, во 11,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛ-
НА ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- квалитет -40 бода, 
- цена 20 бода, 
- рок на испорака 20 бода, 
- начин на плаќање 20 бода. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

19.06.2000 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 19. 

06.2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предаде писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното от-
варање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација, условите од 
овој повик, нема да бидат разгледани. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП "Македонски Шуми" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-1326/2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Маке-

донски Шуми ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавки на: 
- Д1 во количина од 300.000 литри. 
- Д2 во количина од 95.000 литри. 
1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката 

ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавните набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите. 

1.4. Понудувачите мора да бидат регистрирани за 
ДДВ. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена-

франко подружници како и вкупна цена за целата 
количина на набавката (со сите давачки во согласност 
со член 54 став 3, од Законот за јавните набавки, ако 
набавката е од странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квали-
тетот. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната 
количина на набавката. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен 

промет, согласно член 22 од Законот за јавните набав-
ки. 

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е 
поведена постапка за стечај, ликвидација. 

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-
забрана за вршење на дејноста. 

3.6. Список на главни извршени работи, предмет 
на набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите. 

3.7. Сертификат од надлежна институција за 
контрола на квалитетот. 

3.8. Гаранција за учество во набавката во висина од 
5 %. 

3.9. Горе наведените документи потребно е да би-
дат доставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена 40 поени 
- Квалитет 30 поени 
- Начин на плаќање 30 поени 

. 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни-
те набавки. 
* 5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да 

учествува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 

дена од објавувањето на повикот во средствата за јав-
но информирање. 
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5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Јавно Претпријатие "Маке-
донски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во ут-

врдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација нема да се разгледуваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 08. 06. 
2000 година во 12,00 часот, во просториите на ЈП "Ма-
кедонски Шуми", на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А-
Скопје, во присуство на овластените претставници. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за ја-
вните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП "Македонски Шуми" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН П О В И К БР. 07-1327/2 
З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ СО Ј А В Н О 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Маке-

донски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка на 
- МБ 98 85.000 литри 
- МБ 86 95.000 литри 
- Безоловен бензин 11.000 литри. 
1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката 

ќе се изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавните набавки. 

1.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите. 

1.3. Понудувачите мора да бидат регистрирани за 
ДДВ. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2.Понудата треба да ги содржи единечна цена-

франко подружници како и вкупна цена за целата 
количина на набавката (со сите давачки во согласност 
со член 54 став 3, од Законот за јавните набавки, ако 
набавката е од странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квали-
тетот. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната 
количина на набавката. 

2.7. Понудата треба да има јрок на важност 30 дена. 

3. П О Т Р Г Н А ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен 

промет, согласно член 22 од Законот за јавните набав-
ки. 

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е 
поведена постапка за стечај, ликвидација. 

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-
забрана за вршење на дејноста. 

3.6. Список на главни извршени работи, предмет 
на набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите. 

3.7. Сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот. 

3.8. Горе наведените документи потребно е да би-
дат доставени во оригинален примерок или доколку се) 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена 40 поени 
- Квалитет 30 поени 
- Начин на плаќање 30 поени 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни-
те набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 
дена од објавувањето на повикот во средствата за јав-
но информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Јавно Претпријатие "Маке-
донски Шуми" ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во ут-

врдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација нема да се разгледуваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 08. 06. 
2000 година во 11,00 часот, во просториите на ЈП "Ма-
кедонски Шуми", на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15 А -
Скопје, во присуство на овластените претставници. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на 
Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН П О В И К БР. 16-181753 

I. Поправка, санација и реконструкција на теле-
фонски кабловски мрежи и правци (Список бр. 1) 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавните набавки. 

Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

II. Тендерската документација е дадена во список 
бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбра-
на на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 711, во рабо-
тен ден од 09,00 до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цена за норма час и норма часови за бараните 

услуги специфицирани (во список бр. 1). 
3. Начин и услови на плаќање. 
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудува-

чот согласно член 23 од Законот за јавните набавки. 
5. Рок на извршување. 
6. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави придруж-

на документација согласно член 43 од Законот за Јав-
ните набавки и тоа: 

- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр-52/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден од 

надлежен орган и 
- доказ дека на понудувачот не му е изречена мер-

ка на безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
ден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја втора 
од Законот за јавните набавки и тоа: 

" — Т- 4 — 
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- Квалитет на услугата и техничка оспособеност на 
понудувачот 40 бода 

- Цена за норма час за бараните услуги—30 бода 
- Рок на извршување 20 бода 
- Начин на плаќање— -10 бода 
VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 

16-181/53 во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и придружите докумен-
тација треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, на адреса 
Министерство за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 
бб, преку пошта, во архива на Министерството за 
одбрана или со предавање на Комисијата на самото 
отворање: 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и кои ја не-
маат бараната документација се сметаат за нецелосни 
и нема да се земаат за разгледување. 

3. Секој учесник може да достави само една 
понуда. 

4. Претставниците на понудувачите должни се на 
Комисијата да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање, член 
29, став 2 од Законот за јавните набавки. 

VII. Рок на доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 (петнаесет) дена од 

денот на објавување во "Службениот весник на РМ" 
сметајќи го и денот на објавувањето, а денот, времето 
и местото на отворањето на понудите во ггоисуство на 
понудувачите ќе биде наведено во список бр. 1. 

-Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 282-894 и 282-335. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за ја-
вните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП "Македонски Шуми" По-
дружница Шумско стопанство "Јабланица" Струга 
објавува 

БАРАЊЕ БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВАРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП "Македонски 

Шуми" ПШС "Јабланица" Сруга, ул. "Сервисна зо-
на "бб - Струга. 

1.2. Предмет на овој отворен повик за прибирање 
на понуди е изградба на шумски пат и тоа: 

- изградба на шумски пат во должина од 7 км. во 
Шумско стопанската единица "Јабланица - Ќафасан". 

- изградба на шумски пат во должина од 4,5 км во 
Шумско стопанската единица "Јабланица". 

2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи поединечна цена за 

1 километар. 
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-

ќање. . 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање изработите. 
3. Потребна документација 
3.1. Понудувачот треба да приложи: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, 
- изјава дека не е поведена постапка за стечај пот-

пишана од одговорно лице на понудувачот. 
4. Критериуми за избор на најповолни понудувачи 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- најниска цена, 
- квалитет, 
- начин на плаќање, 
- најкратко време за извршување на работата. 

5. Начин и рок на доставување на понудите 
5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни-
те набавки. 

5.2. Секој понудувач на јавниот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 7 
дена од објавувањето на повикот во "Службен весник 
на РМ". 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Македонски Шуми" Ско-
пје, Подржница Шумско Стопанство :Јабланица" Ст-
руга ул. "Сервисна зона" бб - Струга. 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок како и оние понуди кои не ја содржат по-
требната документација нема да се разгледуваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 05. 
06. 2000 година во 10,00 часот, во просториите на ЈП 
"Македонски Шуми" Скопје Подружница Шумско 
Стопанство Струга на ул. "Сервисна зона" бб, во при-
суство на овластените лица. 

Дополнителните појаснувања може да се добијат 
на телефон 096/71-688,72-525 и 72-527. 

Лице за контакт: Зоран Попески. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Изјавата за основање на 
Друштвото Македонија Табак 2000 експорт-импорт 
ДООЕЈ1 - Скопје, овластените претставници на един-
ствениот содружник, на седницата одржана на 
17.04.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИ 

1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите 
KVARNER, во меко пакување од 20 парчиња и изнесу-
ва 22,00 денари. 

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува по објавувањето на истата во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-350/7 
17 април 2000 година 

Скопје 

Винко Иваниќ, с.р. 
Стевчо Кочевски, с.р. 

Милорад Китановски, с.р. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец април 2000 година во однос на месец март 2000 го-
дина е повисока за 4,1%, а планираната за 0,2% пови-
сока во однос на месец март. 

2. Правото на порастот на платите за месец април 
2000 година во однос на месец март 2000 година за 
правните лица од членот 3 изнесува до 4,1%, а за прав-
ните лица од членот 4 правото на пораст изнесува до 
1,7%. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

' * ' * 
% ' 
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