
„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба• 
Рок за рекламации 15 дена• 

Среда, 30 септември 1998 
Скопје 

Број 48 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998година изнесува 
7.200 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1253. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од натамошно извршување на 

казната затвор осуденото лице: 
1. Сашо Боро Ристоски од Охрид. 

II 
Делумно се ослободи од извршување на казната за-

твор осуденото лице: 
1. Илија Душко Бачев од Струмица, 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". 

Бр. 08-777 Претседател 
29 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

1255. 
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 РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи на управата во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Правото на користење на деловните простории на 

ул. „Белградска", бр. 4 - Битола, со површина од 104,38 
м2, сопственост на РМ, се пренесува на Јавната уста-
нова - Центар за стручно образование, оспособување и 
развој во Битола. 

Член 2 
Правото на користење на просториите опишани во 

член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

За условите и начинот на користење на деловните 
простории, Службата за општи и заеднички работи во 
Владата на Република Македонија ќе склучи договор со 
Центарот за стручно образование, оспособување и раз-
вој - Битола. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

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

Бр. 23-2367/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1256. 

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 РМ" бр. 63/94) и член 24 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи на управата во поглед на сред-
ствата во општествена сопственост што тие ги користат 

* („Службен весник на СРМ" бр. 41/85 и 51/88), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ 
Член 1 

Правото на користење на деловни простории со 
површина од 191,40 м2, лоцирани на ул. „Ленинова" бб 
- Струмица, кои по основ на откуп на Претпријатието -
А.Д. за неметали „Огражден" се отстапени на Агенци-

1254. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика'Македонија, на седницата одржана на 21.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

КРАЛСТВОТО ЛЕСОТО 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Кралството Лесото на амбасадо>рско ниво. 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни ра-
оти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на РМ". 

Бр 23-2352/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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јата на 'Република Македонија за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, се пренесува 
на Основниот суд - Струмица. 

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти, за начинот на условите на користење на делов-
ните простории да склучи договор со Основниот суд -
Струмица. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

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

Бр 23 2241/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1257. 

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 Р'М" бр. 63/94) и член 
17-6 од Законот за промет со земјиште и згради 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/78,41/75, 10/79, 7/86, 
38/91 и „Службен весник на РМ" бр. 4/93), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОТУЃУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ СОП-

СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се отуѓува недвижен имот, сопстве-
ност на Република Македонија, а кој го користи Мини-
стерството за одбрана и тоа: 

1. Деловен простор во станбена зграда на бул. „Кли-
мент Охридски" број 15 - Скопје, со површина од 175,00 
м2; 

2. Деловни простории во станбена зграда на кеј „13 
Ноември" број 5 - Скопје, со површина од 174,42 мг; 

3. Деловен простор во станбен>а зграда на ул. „Пар-
тизански одреди" број 27 - Скопје, со површина од 3,90 
м2; 

4. Деловен простор во станбена зграда на ул. „Наро-
ден фронт" број 21 - Скопје, со површина од 124,00 м2; 
и 

5. Деловен простор во станбена зграда на ул. „Јане 
Лукровски" број 2 - Скопје, со површина од 97,85 м2. 

Член 2 
Недвижностите од член 1 на оваа одлука се отуѓу-

ваат согласно законските прописи. 
Почетната цена претставува вредноста утврдена со 

проценка извршена од Агенцијата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал. 

Член 3 
Одлуката за отуѓување на недвижностите да ја ре-

ализираат Министерството за одбрана и Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија. 

Член 4 
За отуѓување на недвижниот имот министерот за 

одбрана да склучи договор со правните и физичките 

лица Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 23-2407/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

125«. 

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(„Службен весник на РМ" бр. 37/96) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Влада*та на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

АД РЖ „СКОПЈЕ ФАМОРД" - СКОПЈЕ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал во 

висина од 13,29% од вкупната вредност на капиталот во 
АД РЖ „Скопје Фаморд" - Скопје, што претставува 
износ од 573.680 ДЕМ, денарска противвредност. 

Член 2 
Продажбата на државниот капитал да се изврши 

преку Берзата за долгорочни хартии од вредност АД -
Скопје. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2326/1 
21 септември 1^98 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1259. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ*' бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник На СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А УСЛОВИ З А ГРАДБА 
З А ОБЈЕКТОТ „СОС - ДЕТСКО СЕЛО", ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ГАЗИ 

БАБА - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектот „СОС-детско село", што ќе се гради во 
општината Гази Баба, К О „Инџиково", на КП бр. 575/ 
9, К П бр. 523/2 и КП бр. 561/3, со вкупна површина од 
11.330м , катастарска култура, неплодно земјиште соп-
ственост на Р. Македонија, а инвеститор е ЅОЅ Kinder-

dorf Internacionalод Инзбрук - Австрија и се опреде-
лува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:100, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-2351/1 
21 септември 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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1260. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното училиште за средно образование „Браќа 
Миладиновци" - Скопје, што го донесе Училишниот 
одбор на седницата одржана на 27.02.19% година. 

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

Бр 23-942/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1261. 

Врз основа на член 103 од Законов за основно обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 25/97) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" 63/94), Владата на Република Македонија 
на„седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „САНДЕ ШТЕРЈО-

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

Основното училиште „Санде Штерјоски" - Кичево што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
17.07.1998 година. 

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

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

Број 23-1118/1 
21 септември 1998 година 

Скопје 

1262. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3, од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" 63/94), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, 

„донесе 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИ-

ЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ" - ШТИП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно медицинско училиште „Јане Сандан-
ски" - Штип, што го донесе Училишниот одбор на сед-
ницата одржана на 29.02.1996 година. 

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

Бр: 23-682/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1263. 
Врз основа на член 20 од Законот за извршувано на 

Буџетот на Република Македонија за 1998 година 
(„Службен весник на РМ" бр. 67/97) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕ-
СТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ НА ГРА-

ЃАНИ ВО 1998 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за учество на Републиката во финанси-
рањето на општествените организации, друштва, здру-
женија и сојузи на граѓани („Службен весник на РМ" 
бр. 17/98) во член 1 по точката 20 се додава точката: 

„1. Здружение на технолошки вишок на 25-те загу-
бари-Пробиштип 100.000." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2408/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје 1 Бранко Црвенковски, с.р. 
1264. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 21.09.1998 година, до-
несе 

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 не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен вози-
лата од тар. број $702), 
вклучувајќи и моторни во-
зила за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот 
„караван", „комби", итн.) и 
автомобили за трки: 

8703 23 -со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 см3: 

8703 23 10 12 —^Други 
а) теренско возило „Лада 
Нива" 19 парчиња 

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

Бр. 23-2382/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1265. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 21.09.1998 година, до-
несе 

' Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ Ц А Р И Н А 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички читачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма за обработка на 
такви податоци, неспом-
нати или неопфатени на 
друго место: 

847149 -Друго испорачани како 
системи: 

8471 49 90 00 -Друго 
а) Дигипад 1 парче 
б) Адаптер 1 парче 

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

Бр 23-2381/1 Претседател на Владата 
21 септември 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1266. 

Врз основа на член 74 став 1 точка 2 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 19/95 и 55/97), министерот за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА 

З А БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат предметот и методо-

логијата на извршувањето на работите од делокругот 
на надлежностите на Дирекцијата за безбедност и кон-
траразузнавање (во натамошниот текст: Дирекцијата), 
како и начинот на создавање и водење на документа-
ција и евиденција во вршењето на работите. 

Член 2 
Дирекцијата во својата работа обезбедува податоци 

и документира разузнавачка, терористичка или друга 
организирана нелегална дејност, насочена кон загрозу-
в а а или насилно уривање на уставното уредување на 
Република Македонија. 

И. ОПЕРАТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ ВО МЕ-
ТОДОЛОГИЈАТА Н А РАБОТА НА ДИРЕКЦИЈАТА 

Член 3 
Извршувањето на работите од својата надлежност, 

според методологијата на оперативната работа, Дирек-
цијата го обезбедува со безбедносноЧжеративни и опе-
ративно-технички средел и методи. 

* Член 4 
Дирекцијата во остварувањето на задачите од својот 

делокруг, во постапка и услови, пропишани со закон, 
применува офанзивно/дефанзивни оперативно-техни-
чки средства и методи. 

Член 5 
За примена на оперативно-техничките средства и 

методи, одлучува министерот за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: министерот). 

Член 6 
Дирекцијата воспоставува соработка со државјани 

на Република Македонија и странци во Република Ма-
кедонија, за прибирање податоци и документирање на 
разузнавачки, терористички и други активности од над-
лежност на Дирекцијата. Соработката се воспоставува 
на материјална или друга основа. 

Член 7 
За соработката сс> државјани на Република Македо-

нија одлучува директорот на Дирекцијата, по прет-
ходно писмено образложен предлог од раководителот 
на соодветната организациона единица во Дирекцијата. 

За ангажирање на странец во соработката со Дирек-
цијата, одлучува министерот, по претходно писмено 
образложен предлог од директорот на Дирекцијата. 

Член 8 
Дирекцијата ги надоместува материјалните тро-

шоци, личната и имотната штета на ангажираното лице 
предизвикана во текот на соработката, а за особено 
значајните документирани безбедносни индикатори 
обезбедени во текот на соработката, ангажираното 
лице може да биде и наградено. 

Член 9 
Кога постои оперативен интерес на Дирекцијата во 

извршувано на работите од својата надлежност, орга-
низирано се пласираат (дез) информации во средините 
на странските разузнавачки служби или другите безбед-
носни органи и институции. 

Во зависност од карактерот на податоците, Дирек-
цијата врши потребно усогласување со соодветните 
безбедносни органи и други организации, а директорот 
на Дирекцијата, по претходно писмено образложен 
предлог од раководителот на соодветната организаци-
она единица, одлучува за пласирање на (дез) информа-
циите. 

Член 10 
Резултатите од оперативното истражување и анали-

зирање се користат за одредување на насоките на рабо-
тата на Дирекцијата, организирање и унапредување на 
оперативната и инструктивната функција, усогласу-
вање на оперативните мерки во однос на ефикасноста 
на работата, утврдување на единствена програмска 
ориентација, безбедносни проценки, програми, пла-
нови за работа и за други потреби на Дирекцијата. 

Резултатите од оперативното истражување и анали-
зирање се прикажуваат низ едиции, осврти и други ана-
литички материјали, а се користат и за оперативните 
потреби, за информирање на надлежните државни ор-
гани и за изработка на стратешки безбедносни анализи 
од други органи, определени со посебен пропис. 
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III. ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ВО МЕТОДОЛОГИ-
ЈАТА Н А РАБОТА НА ДИРЕКЦИЈАТА 

Член 11 
Во остваруваното задачите од делокругот на сво-

јата надлежност, Дирекцијата применува комбинирани 
оперативни средства и методи. 

Член 12 
Дирекцијата заведува и води оперативна обработка 

на податоци доколку постојат основи за сомневање за 
вршеп>е разузнавачка, терористичка и друга дејност од 
надлежност на Дирекцијата. 

Член 13 
Дирекцијата организира и води •оперативна акција 

заради извршување на конкретни безбедносни задачи 
во земјата, кои бараат организирано и синхронизирано 
ангажирано на поголем број извршители, поширока 
примена на средства и методи и заедничко дејствување 
со другите безбедносни структури во Министерството 
за внатрешни работи. 

За организирање и водење на оперативна акција од-
лучува министерот, на писмено образложен предлог од 
директорот на Дирекцијата. 

Член 14 
Дирекцијата организира и води оперативна комби-

нација за откривање и документирање на дејствување 
на странски разузнавачки, безбедносни и други инсти-
туции кои делуваат преку свои позиции на територијата 
на Република Македонија. 

За организирана и водење на оперативна комбина-
ција одлучува министерот, на писмено образложен 
предлог на директорот на Дирекцијата. 

Член 15 
Дирекцијата организира и воспоставува двојна ком-

бинација заради остварување поцелосен увид во одре-
дена разузнавачка, терористичка и друга дејност од за-
конска надлежност на Дирекцијата и создавање на 
услови за ефикасно спротивставување на таквата деј-
ност. 

За организирана и воспоставување на двојната ком-
бинација одлучува министерот, на писмено образложен 
предлог на директорот на Дирекцијата. 

Член 16 
Дирекцијата организира и води оперативно истра-

жување во земјата, за согледување и оценување на сло-
жените проблеми и појави од значење за безбедносните 
и други интереси на Република Македонија, како и за-
ради потврда или отфрлање на претпоставките за ка-
рактерот и целите на одредени разузнавачки, терори-
стички и други дејности од надлежност на Дирекцијата. 

Во оперативното истражување се обединуваат опе-
ративните и аналитичките функции на Дирекцијата. 

За оперативното истражување се користат анализи 
и проценки и на научни и други стручни институции, 
како и податоци од други извори од интерес за предме-
тот на истражуваното. 

За организирање и водење на оперативното истра-
жувано одлучува министерот, на писмено образложен 
предлог на директорот на Дирекцијата. 

IV. ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ВО ДИРЕКЦИЈАТА 

* Член 17 
За преземените активности од делокругот на своите 

законски овластувања, Дирекцијата води и обработува 
документација за разузнавачка, терористичка и друга 

дејност од значење за безбедносните и другите инте-
реси на Република Македонија. 

Документацијата се распределува во соодветни до-
сиеја и документациони фондови. 

Член 18 
Документацијата на Дирекцијата ја сочинуваат до-

кументи од примарен и повисок степен на обработка 
(изведени документи) 

Член 19 
Дирекцијата формира и води досиеја копја обедину-

1 ваат документацијата за одредена разузнавачка, теро-
ристичка и друга активност од надлежност на Дирекци-
јата или документација од значење на безбедноста и 
другите интереси на Република Македонија, како и до-
кументација за резултатите од тековното оперативно 
работење. Ч л е н 2 0 

За остварување на задачите и функциите по основ 
на внатрешната поделба на работата, Дирекцијата фор-
мира и води основни и помошни досиеја. 

Член 21 
Документите и досиејата се ништат по завршува-

њето на оперативната обработка на податоците, ако 
таа не ги потврдила индикаторите кои биле искори-
стени во прилог на оправданоста за нејзиното заведу-
вање. 

За ништење на документи или досиејата, на предлог 
на директорот на Дирекцијата одлучува министерот. 

Документите и досиејата се ништат комисиски. Ко-
мисијата, на предлог на директорот на Дирекцијата, ја 
формира министерот. За својата работа, комисијата 
изготвува записник и ги информира директорот на Ди-
рекцијата и министерот. 

Член 22 
Дирекцијата формира и води и одредени посебни 

4>ондови на пасивна документација, аналитички мате-
ријали, издвоени фондови и фондови на историска (ар-
хивска) документација. 

За формирање на овие фондови и за нивно кори-
стење одлучува министерот. 

Член 23 
Целокупната документација на Дирекцијата се обра-

ботува во компјутерскиот систем и се микрофилмува 
или на друг начин соодветно технички се обработува и 
во тој облик се користи во тековното работено. Доку-
ментацијата која е микрофилмувана, по правило се 
ништи со исклучок на документи кои имаат оперативно 
значено или се од значење за безебдноста, историјата и 
за научни и стручни истражувања. Бројот на микро-
филмуваниот материјал се одредува со одлука на дирек-
торот на Дирекцијата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за работа на Дирек-
цијата за безбедност и контраразузнавање, објавен во 
„Службен весник на Република Македонија' - Посе-
бен службен весник" бр. 10 од 31.10.1995 година. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 10-4922 Министер 
15 септември 1998 година за внатрешни работи, 

Скопје д-рТомислав Чокревски>с.р. 
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1267. 
Врз основа на член 24 од Законот за шуми („Сл. 

весник на РМ" бр. 47/97), Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ 
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ, ПОСЕБНИТЕ 
ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 
ШУМИ И ГОДИШНИТЕ ИЗВЕДБЕНИ ПЛАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на по-

себните планови за стопанисувано со шумите за сто-
панска намена, посебните планови за одгледување и 
заштита на шумите со посебна намена (во натамошниот 
текст: планови) и годишните изведбени планови за 
спроведување на посебните планови. 

Со посебните изведбени планови од став 1 од овој 
член се опфаќаат шумите во државната и приватната 
сопственост. 

Посебен план се изработува за една шумскостопан-
ска единица. 

Член 2 
Со посебните планови се утвр»дува: името на шум-

скостопанската единица, местоположбата, границите, 
површината на шумите и на необраснатото земјиште во 
границите на шумскостопанската единица, сопствено-
ста, едафоеколошките услови, месторастењето, шум-
ските заедници, состојбата на шумата, вредноста на 
шумите, стопанисување со шумите во минатото, целите 
на идното стопанисување, мерките и задачите за кори-
стење, одгледување и заштита и економско финанси-
ските резултати. 

II. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИТЕ ЗА СТОПАНСКА НАМЕНА 

Член 3 
Посебните планови за стопанисувањето со шумите 

за стопанска намена содржат: текстуален дел, обрасци 
и карти. 

Текстуалниот дел и обрасците се обединети во вид 
на книга со формат А4, со димензии 21,0 х 29,7 см, кон 
која се приложуваат потребните карти. 

Член 4 
Посебниот план се изработува врз основа на пода-

тоци прибрани во годината што и претходи на периодот 
за која се однесува. 

Исклучок од став 1 од овој член може да биде, ако 
податоците добиени со премер на шумата се прибрани 
две години пред истекот на годината на периодот за кој 
се донесува посебниот план. 

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

1.1. Име на шумскостопанската единица 
Член 5 

Со посебниот план се утврдува името на шумскосто-
панската единица, врз основа на карактеристичните то-
поними на подрачјето. 

1.2. Местоположба 
Член 6 

Местоположбата на шумскостопанската единица се 
опишува со координатно претставување и со лоцира-
ност во однос на најблиско карактеристично населено 
место. 

13 . Граници 

Член 7 
Границата на шумскостопанската единица се утвр-

дува по природни или вештачки маркантни објекти 
' (гребени, срт, река, пат, коти, тригонометри и ел.) така 
да таа претставува по правило сливно подрачје, од-
носно гравитациона целина и ги опфаќа шумите, шум-
ското земјиште и другите површини без оглед на соп-
ственоста, формирајќи природна стопанска целина. 

Граничната линија на шумскостопанската единица 
видно се обележува со трајни гранични знаци според 
важечките стандарди и тоа, со три паралелни, хоризон-
тални црти и по една точка од левата и десната страна 
над кои се испишува бројот на одделот. 

1.4. Површина 

Член 8 
Површината на шумскостопанската единица прет-

ставува збир на сите катастарски парцели (без оглед на 
нивната намена) кои влегуваат во нивниот состав. 

Површините се изразуваат во хектари, со две деци-
мални места и се членуваат со површините од катаста-
рот. 

Површината на шумскостопанската единица не 
може да биде поголема од 5.000 ха до колку во истата 
високостеблените шуми учествуваат со над 60%, од-
носно 10.000 ха ако нискостеблените шуми учествуваат 
со површина над 40%. 

Член 9 
Во планот за стопанисување со шумите површината 

се прикажува како шумска и нешумска. 
Шумската површина претставува површина на кои 

се одгледува или се планира да се одгледува шума 
(шума и шумско земјиште), како и други површини кои 
се непосредно врзани за стопанисувањето со шумите 
(шумски патишта, расадници, просеки, водотеци и ел.). 

Нешумската површина ја претставуваат сите повр-
шини кои не се од значење за стопанисуваното со шу-
мите и служат за друга намена (земјоделски обработ-
ливи површини, пасишта, овоштарници, поголеми 
водни акумулации, јавни патишта, населени места и 
ел.) 

Член 10 
Шумската површина ја сочинуваат: шуми, шумско 

земјиште, останато земјиште и ел. 
Шумите ги сочинуваат шумите во државна и при-

ватна сопственост. 
Член 11 

Шумскостопанската единица се дели на оддели. 
Оддел претставува дел од шумскостопанската еди-

ница, просторно издвоен со природни или вештачки 
граници. 

Големината на одделите кај високостеблените на-
сади изнесува до 60 ха, а кај нискостеблените до 100 ха. 

Во зависност од структурата на шумата, одделот се 
дели на пододдели. 

Пододделот е најмала површинска единица во шум-
скостопанската единица и претставува дел на шума која 
по своите карактеристики битно се разликува од оста-
натиот дел во одделот. 

Границите на одделот се обележуваат со видни 
знаци според важечките стандарди и тоа, со две пара-
лелни, хоризонтални црти и по една точка од левата и 
десната страна над кои се испишува бројот~на одделот. 
Приватните шуми се бележат со една хоризонтална 
црта и по една точка од левата и десната страна. 

Обележувањето се врши на живи стебла, стабилни, 
крупни камења-самици и хумки со водоотпорна боја и 
тоа: 



30 септември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , Бр. 48 - Стр. 253* 

- за шуми во државна сопственост со црвена боја, 
- за шуми во приватна сопственост со сина боја. 
Редоследот на нумерирањето на одделите се врши од 

лево на десно во сливното подрачје, односно во целата 
шумскостопанска единица. 

Член 12 
Како посебен пододдел во одделот се евидентираат 

приватните парцели со катастарска култура, шума и се 
означуваат според катастарската евиденција. 

Член 13 
Површината на одделите и пододделите се утврдува 

со планиметрирање од топографски карти или со при-
мена на други посовремени методи. 

1.5. Поседовна состојба 

Член 14 
Поссдовната состојба на шумите и шумското зем-

јиште според видот на сопственоста се искажува на 
шуми во државна сопственост и шуми во приватна соп-
ственост. 

За двата вида на сопственост посебно се искажува 
структурата на поседот на шуми и шумско земјиште. 

Површините под шуми и шумско земјиште во при-
ватна сопственост се искажуваат за секој сопственик по 
одделно, а се земаат од катастарската евиденција. 

1.6. Природни услови 

Член 15 
Во природните услови се опишуваат основните ка-

рактеристики на: 
- орографските услови (релјеф, надморска висо-

чина, наклон на теренот, изложеност и ел.), 
- хидрографските услови (реки, водотеци и извори) 

и нивното значење, 
- геолошките услови (матични карпи, нивната ста-

рост, составот и др.), 
- педолошките услови (морфологија и опис на поч-

есниот тип, физички и хемиски состав на почвите, про-
цесот на хумификација, мртвата и живата покривка и 
др.) и нивното значење за шумата, 

- климатските услови (општ заклучок за климата 
искажан преку преглед на температура на воздухот, 
врнежи, правец и јачина на ветровите, индекс на су-
шата и др.) и нивното значење за шумата, 

- вид и степен на ерозија. 
Врз основа на конкретните едафоеколошки услови 

се донесува општ заклучок со кој покрај другото се 
оценува какво е влијанието на истите врз развојот на 
постојната вегетација, а посебно какви можности да-
ваат едафоеколошките услови за идниот развој на шум-
ската вегетација, особено кога е во прашано внесува-
њето на нови видови дрвја, односно замена на некој од 
постојните видови. 

1.7. Состојба на шумите 

Член 16 
Состојбата на шумите опфаќа опис на месторасте-

Iс*ето и опис на насадите, утврдување на дрвната маса, 
прирастот и вредноста на насадите, како и опис на ос-
новните средства кои трајно се сврзани за шумите. 

1.7.1. Опис на месторастењето 

, Член 17 
Описот на месторастен>ето во својот состав содржи: 

податоци за надморската височина (најниската и најви-
соката точка во шумскостопанската единица), релјеф, 

изложеност, наклон на теренот, изложеност на земјиш-
тето на ерозија, геолошка подлога, педолошки услови 
и нивните својства, процесот на хумификација, расти-
телната вегетација и други карактеристики. 

Ако насадите во одделите се издвоени врз типо-
лошка основа, описот на месторастењето ги содржи 
само податоците формирани на таа основа. 

1.7.2. Оние на шумските заедници 
Член 18 

Шумските заедници (фитоценозите) се опишуваат 
по фитоценолошка припадност, прикажани по асоција-
ции и субасоцијации, по катови на дрвја, грмуппси и 
приземна вегетација. 

1.7.3. Оние на насадите 

Член 19 
Описот на насадите содржи податоци за: формата на 

одгледувана, формата на стопанисување (по повр-
шина, дрвна маса и прираст), составот, по намената, 
склопот, обрастот, висината, бонитетот, возраста, за-
грозеноста на шумите од штетни влијанија, здравстве-
ната состојба, квалитетот на дрвјата, очуваноста, како 
и податоци за состојбата и видот на обновата. 

Според формата на одгледување насадите се делат 
на високостеблени (од генеративно потекло) и ниско-
стеблени (од вегетативно потекло). 

Според формата на стопанисување насадите се де-
лат на едновозрасни и разновозрасни. 

Според составот насадите може да бидат чисти (ако 
главниот дрвен вид е застапен со над 90% од вкупниот 
број на дрвја во насадот), и мешани насади (ако глав-
ниот дрвен вид е застапен до 90%). 

Според очу^цоста насадите се делат во очувани и 
деградирани шуми." 

1.7.4. Утврдување на дрвната маса 
Член 20 

Дрвната маса на насадите ја сочинува масата на сите 
стебла со дијаметар на градна висина поголем од одре-
дената таксациона граница која изнесува 10 см за висо-
костсблсните насади и 5 см за нискостеблените. 

Член 21 
Дрвната маса се утврдува по оддели односно подод-

дели и тоа со потполно мерење на дијамстрите по мето-
дот на пробни површини, прирасно приходни таблици, 
или со окуларна оцена, а во зависност од стопанската 
значење, форма, состав и состојба на насадот. 

Во сдновозрасните високостеблсни насади, утврду-
вањето на дрвната маса на насадите од последната 
класа по возраст, за кои с предвидена сеча, со врши со 
потполно мерење или по методот на пробни површини. 
Во насадите на прстпослсдната класа по возраст, што 
не се предвидени за сеча и помладите насади, дрвната 
маса се утврдува по прирасно-приходни таблици. 

Во прсборните и групимично разновозрасните на-
сади дрвната маса се утврдува по методот на пробни 
површини. 

Во нискостсбленитс насади дрвната маса се утврдува 
со соодветни прирасноприходни таблици. 

Кај деградираните насади (шикарите, шибјацитс и 
ел.) дрвната маса се оценува. 

Дрвната маса може да се утврдува и со други методи 
до колку се попрецизни. 

Член 22 
Кога дрвната маса на насадот се утврдува по пат на 

пробни површини, големината на истите во однос на 
вкупната површина на насадот изнесува: 
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- од 5-10% кај пребирни шуми или разни ^едно-
лични форми на високостеблени шуми со оплодеа сеча 
и долг обновителен период, 

- од 3-5% кај едновозрасните и кај нискостеблените 
насади со возраст над 40 години, 

- во останатите насади дрвната маса може да се 
утврдува и со прирасноприходни таблици. 

Пробните површини треба да одговараат на разно-
видност на насадот. 

Член 23 
Дрвната маса се утврдува одделно за секој вид на 

дрво и се искажува во цели кубни метри. 
Дрвната маса на видови дрвја, која во вкупната 

дрвна маса на насадот е застапена со помалку од 10%, 
може да се утврди заедно со дрвната маса со сродните 
видови дрвја. 

Дрвната маса се искажува во степени по дебелина 
или во класи по дебелина. 

Кога дрвната маса се искажува во степени по дебе-
лина, градните дијаметри се групирани во степени од по 
5 см, а средините на степените се 2,5 см; 7,5 см; 12,5 см; 
17,5 см итн. 

Кога дрвната маса се искажува во класи по дебе-
лина, градните дијаметри се групираат во следните 
класи: 

I. класа по дебелина - до 10 см (само за нискостебле-
ните насади); 

II. класа по дебелина - од 11 до 20 см; 
III. класа по дебелина - од 21 до 30 см; 
IV. класа по дебелина - од 31 до 40 см; 
V. класа по дебелина - од 41 до 50 см; 
VI. класа по дебелина - од 51 до 60 см; 
VII. класа по дебелина - од 61 до 70 см; 
VIII. класа по дебелина над 71 см. 

Кога дрвната маса се искажува во класи по возраст, 
класите по возраст се 

I. класа по возраст 
II. класа по возраст 
III. класа по возраст 
IV. класа по возраст 
V. класа по возраст 
VI. класа по возраст 
VII. класа по возраст 

групираат: 
за високосте-
блени шуми 

до 20 години 
од 21-40 г. 
од 41-60 г. 
од 61-80 г. 
од 81-100 г. 
од 101-120 г. 
од 121-140 г. 

за нискостсблени 
шуми 

до 10 години 
од 11-20 г. 
од 21730 г. 
од 31-40 г. 
од 41-50 г. 
од 51-60 г. 
од 61-70 г. итн 

Дрвната маса на насадите се одредува по правило со 
помош на локални или општи масовни таблици. 

1.7.5. Утврдување на прирастот 

Член 24 
Тековниот прираст на дрвната маса се утврдува по 

оддели и пододдели и по видови дрвја и тоа: 
- во насади каде дрвната маса е утврдена со пот-

полно мерен>е - со помош на контролен метод; 
- во шуми каде дрвната маса е утврдена по метод на 

пробни површини - со еден од методите со дупчење на 
стебла (методот на прирастот по дебелина, метод по 
време на преминување и задржување и метод на про-
центот на прирастот по дрвна маса); 

- во шуми каде дрвната маса е утврдена со оцену-
вање, прирастот се утврдува со оценување; 

1.7.5. Утврдување вредност на дрвните маси во 
насадите 

Член 25 
Вредноста на насадите се утврдува според вредноста 

на дрвото на корен и во зависност од нивната зрелост за 
сеча. 

На утврдената вредност на преборните шуми се до-
дава вредноста на извршените одредувачки работи. 

Вредноста на дрво на корен се утврдува така да од 
пазарната цена на шумските сортимерти кои може да се 
произведат од тоа дрво се одземат трошоците на кори-
стењето на шумите (трошоци за сеча и изработка на 
шумски сортименти, трошоците на транспорт до ме-
стото на испорака и соодветен дел на заедничките тро-
шоци на организацијата). 

Вредноста на младите шуми се утврдува според тро-
шоците на нивното основање зголемен со факторот на 
пораст на вредноста така да во време на приближна 
зрелост за сеча се постигне вредност на дрво на корен. 

Трошоците на основање на младите шуми се утвр-
дува според висината на трошоците за пошумува!^ по 
вештачки пат. 

Трошоците на основање на млади шуми настанати 
по пат на природно подмладување се земаат во висина 
на трошоците за вештачко пошумување со семе. 

При утврдувањето вредноста на насадите од овој 
член, во став 2, 3, 4, 5 и 6, потребно е да се додаде и 
вредноста на изградените шумски сообраќајници, за да 
се добие реалната цена за вредноста на насадите. 

Утврдувањето на вредноста на шумите се врши по 
правило, посебно за секој насад или за повеќе насади 
кои имаат приближнр исти трошоци на искористување 
односно приближно исти трошоци на основање. 

Вредноста на насадите се изразува во денари, а се 
споредува со конвертибилно стабилна странска валута 
(USA dolar $). 

1.7.7. Опис на инфраструктурни објекти 

Член 26 
Шумските сообраќајници и другите објекти трајно 

врзани за шумата во време на изработка на планот за 
стопанисување со шумите се делат според статистичка 
номенклатура и показатели (стандарди). 

Врз основа на пописот на шумските и јавните соо-
браќајници се утврдува вредност на шумите и густината 
на патната мрежа на шумскостопанската единица за 
која се изработува планот за стопанисување со шумите. 

1.8. Анализа за стопанисувањето со шумите во 
минатото 
Член 27 

Анализа за стопанисување со шумите во минатото 
се изработува врз основа на податоците за досегашното 
стопанисување со шумите и податоци за сегашната со-
стојба на шумите. 

Во анализата од став 1 од овој член се оценуваат 
сите планирани и извршени работи со посебен осврт за 
последните 10 години, особено: 

- движен>е на шумскиот фонд по површина, обем и 
структура на дрвната маса (во класи по дебелина, 
односно, во класи по возраст), одделно по видови 
дрвја и начин на стопанисување; 
- движен>е на прирастот на насадите; 
- квалитетен развој на насадите и нивната здрав-
ствена состојјба; 
- биланс на извршените работи во насадите за об-
нова, одгледување, мелиорација, заштита и кори-
стење (дрво и други шумски производи - семе, леко-
вити растенија, смола, мов и друго); 
- биланс на изградбата и одржуван>ето на шумските 
сообраќајници и утврдувал>е отвореноста на шумата 
и густината на мрежата на шумските сообраќајници; 
- биланс на изградба и одржувани на останатите 
објекти врзани за шумата (управни, станбени, сто-
пански и други згради); 
- влијание на извршените работи и спроведените 

, мерки во стопанисувањето со шумите на земјиштето 
и развитокот на насадите; 
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- општа и посебна проблематика во стопанисува-
ното со насадите; 
- оценка на резултатите од извршените работи во 
стопанисувањето со насадите, особено на правилно-
ста на порано одредените цели на стопанисување, 
вид и обем на работите, мерки и методи за постигну-
вало на тие цели (начин на стопанисувал>е, оп-
ходња, оходњици, стопански класи, избор на видови 
дрвја и друго). 
Оценката на податоците од претходниот став мора 

да биде документирана и со бројчани показатели. 

1.9. Цели на идното стопанисување со шумата и 
планирање 

Член 28 
Врз основа на утврдената состојба на шумите, ана-

лизата за стопанисувањето со шумата во минатото и 
намената на која шумата треба да и служи се определу-
ваат следните цели на стопанисување: 

- биолошки, кои треба да обезбедат траен прираст 
на насадите, постигнување во најкусо можно време 
нормална структура во класи по возраст и класи по 
дебелина, вредност и видови дрвја со користење на 
дадени еколошки услови за остварување на најго-
лемо производство на дрвна маса, да одредат вид и 
број на дивеч, заради воспоставување на биолошка 
рамнотежа меѓу дивечот, видот, обемот на рабо-
тите, мерките и методите за постигнување одредени 
цели на стопанисување со насадите; 
-технички, со кои треба да се обезбеди остварување 
на биолошките цели за стопанисување со шумите 
(шумски сообраќајници и останати градежни об-
јекти, опрема, кадри и нивна специјализација и 
слично); 
- производни, кои треба да ги утврдат можностите 
за производство на шумски производи (кои и колку) 
за подмирување потребите на индустријата за при-
марна преработка на дрво и другите потрошувачи; 
- општокорисни, со кои треба да се обезбеди трајно 
одржување и подобрување на заштитните и остана-
тите функции на шумата (заштита на земјиштето од 
ерозија, режим на водите, клима, заштита на приро-
дата, туризам и др.). 

Целите се утврдуваат според начелата на биолошки 
и технички приоритет, а во согласност со економските 
можности. 

Член 29 
Кога со насадите мора да се стопанисува на ра-

злични начини, тогаш, според формата на одгледу-
вање, начинот на сечата, големина на опходњата и оп-
ходњицата, видот на дрвјата, намената, целта на стопа-
нисување и слично, тие се формираат во стопански 
класи, по единствена класификација и тоа: 

1. Стопанска класа „А" - Чисти високостеблени бу-
кови насади* 
2. Стопанска класа „ Б " - Мешани висо^остеблрни на-

сади од бука и други видови дрвја 
3. Стопанска класа „В" - Чисти високостеблени да-

бови насади 
4. Стопанска класа „Г" - Мешани високостеблени и 

насади од даб и други видови дрвја 
5. Стопанска класа „Д" - Чисти високостеблени на-

сади од четинари 
6. Стопанска класа „Е" - Мешани високостеблени на-

сади од четинари и лисјари 
7. Стопанска класа „И" - Чисти високостеблени на-

сади од други лисјари 
8. Стопанска класа „Ј" - Вештачко подигнати насади 
9. Стопанска класа „К" - Култури 

10. Стопанска класа „Н" - Нискостеблени букови на-
сади 
И . Стопанска класа „М" - Нискостеблени горунови 
насади 
12. Стопанска класа „Л" - Останати нискостеблени да-
бови насади и други лисјари 
13. Стопанска класа ,ДП" - Шикари 
14. Стопанска класа „Ц" - Шибјаци 
15. Стопанска класа „П" - Плантажи 
16. Стопанска класа „О" - Необраснати површини 

Стопанските класи може да имаат и поткласи. 

1.10. Планирање « 
Член 30 

Планирањето се состои од: план за користење на 
шумите, план за одгледување, /план за заштита и план 
за изградба и одржување на шумските сообраќајници и 
други инфраструктурни објекти. 

1.10.1. План за користење на шумите 

Член 31 
Планот за користење на шумите содржи: план за 

главни сечи, план за проредни сечи и план за користење 
на други шумски производи. 

Член 32 
Со планот за главни сечи на шумата се утврдува 

главниот принос на шумата по оддели, пододдели и 
стопански класи. 

Главниот принос претставува утврден обем на сеча 
(сечие етат) и се определува за период на важноста на 
планот за стопанисување со шумите (10 години) и тоа 
според еден од следните методи: 

Како главен принос се смета и дрвната маса добиена 
со реконструкција и конверзија на ниските шуми и ши-
кара 

1. Во нискостеблените шуми - по метод на геоме-
триска поделба на. површината на годишни сечишта. 

2. Во високостеблените едновозрасни шуми со пе-
риод на обновување од 20 години и во шумите на меки 
лисјари: 

- метод на класи по возраст: 
- метод на умерено стопанисување по насади; 
- метод на „Хуфнагел". 
3. Во високостеблените едновозрасни шуми со пе-

риод на обновување преку 20 години: 
- комбинираниот метод; 
- методот на „Хуфнагел"; 
- постапно групимичниот :.:_тод. 

4. Во пребирните шуми: 
- контролниот метод и неговите варијанти; 
- методот на зафаќање со сеча по одделни класи по 
дебелина; 
- методот на „Хуфнагел"; 
- постапно групимичен метод. 

5. Покрај методите горе наведени од 1-4, можат да се 
применуваат и други научни методи. 

Член ,33 
Планот за користено на шумите се состои од план за 

сеча на шумите (главен принос, кој се добива со изведу-
вано на главните сечи и претходен принос кој се добива 
од претходни сечи-прореди, а со цел да се зголеми при-
растот во насадот) и план за користење на други шум-
ски производи. 

Член 34 
Сечивиот етат во шумскостопанската единица се 

определува за период за кој што се изработува планот 
за стопанисувано со шумите. 



Стр 2560 - Бр. 48 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 1998 

Сечивиот етат се искажува по видови дрвја и сорти-
менти. Сортиментитс се одредуваат по еден од свет-
ските стандарди. 

Член 35 
Покрај редовниот сечив етат од член 34, може да 

има и вонреден. 
Вонредниот сечие етат може да биде планиран и 

непланиран. 
Планиран вонреден етат е оној етат што произле-

гува од планирани активности, со кои се менува струк-
турата на површините (изградба на патишта, против 
пожарни пресеки, граничен појас, изградба на други 
објекти и сл.) 

Непланиран вонреден етат е етатот што произле-
гува од непланирани активности (воведување шумски 
ред и сеча заради оштетувано на стебла од елемен-
тарни и други непогоди на помали површини). 

Во описниот дел за планот за сеча на шумите се 
утврдува времето за сеча на шумите, начинот на одби-
рање на стеблата за сеча, вкупните и просечните го-
дишни трошоци за производство, а дава упатство за 
реализација на сечивиот етат и за спроведување на про-
редите (вид, обем и интензитет на сеча), начин на спро-
ведување на проредите, опходница (број на години кои 
поминуваат од една до друга сеча во пребирните насади 
и групимично разновозрасни+е насади), опходња (план-
ски одредено траење на производството, т.е. просечен 
број на години кои поминуваат од постанокот до сеча на 
насадот) кај едновозрасните насади, редослед на сечите 
во насадите загрозени од пожари, мерки за чување на 
земјиштето и обнова при сечите, изработка и тран-
спорт на шумските сортименти, предлог за рационали-
зација на работите и друго. 

Член 36 
Опходњата за едновозрасните високостеблени шуми 

изнесува: 
- за дабови 120 години, 
- з а бука 120 години, 
- за костен 60 години, 
- з а останати тврди л и ф р и 100 години, 
- за домашна топола и врба 30 години, 
- за евла и липа 60 години, 
- за ела и смрча 120 години, 
- за бел, црн и други борови 100 години, 
- за плантажи и интензивни 
култури од меки лисјари, 25 години 

Опходњата за нискостеблените шуми изнесува: 
- за дабови 50 години, 
- за букови и габер 50 години, 
- з а багрем 30 години, 
- за меки лисјари 20 години, 

Дијаметарот на сечната зрелост во пребирните 
шуми изнесува: 

- з а бука над 50 см, 
- за ела и смрча над 70 см, 

Од опходњата на дијаметарот на сечната зрелост од 
став 1, 2 и 3 од овој член не се одредува за шуми со 
посебна намена. 

Член 37 
Со планот за користење на другите шумски произ-

води (шумски плодови, лековити растенија или нивни 
делови, печурки, лишаи, мов, семе, смола, камен и 
др.), се определува местото обемот и начинот за кори-
стење на тие производи. 

Планот од став 1 од овој член се изработува само за 
оние производи чие користење има поголемо економ-
ско значено. 

Во описниот дел на планот за користење на другите 
шумски производи се дава образложение за планира^ 
ниот обем за користење на другите шумски производи 
со вкупни годишни приходи и трошоци. 

1.10.2. План за одгледување 

Член 38 
Со планот за одгледување на шумите се определува 

местото, видот и обемот на работите за одгледување на 
шумите и тоа: 

1. Одржување на шумите (нега на обновата, чи-
стење на честари, чистење на гранки, ретчење, огради, 
одводни канали, заштита од добиток и дивеч, заштита 
од штетни инсекти и габни заболувања, заштита од 
временски непогоди и пожари, чување и ел.). 

2. Обнова на шумите (припрема за земјиште, се-
чење, посејување, пополнуван>е со садници на слабо 
обновени површини, пошумување на редовни сечишта 
и голини, пополнување и л.). 

3. Реконструкција на шуми, односно повторно во-
споставување и обновување на високостеблена стопан-
ска форма од постојните видови дрвја од кои е соста-
вена деградираната шума или шикара. 

4. Конверзија (преведување на еден насад од пони-
зок во повисок одгледувачки тип, најчесто со промена 
на дрвниот вид) и интродукција (внесување на нови 
попродуктивни видови дрвја, лисјари и четинари во по-
стојните деградирани шуми и ши кари). 

5. Подигање на нови шуми и насади (подигање план-
тажи и интензивни шумски насади, заштитни појаси и 
дрвореди пошумување на голини и ел ). 

.6. Производство на шумско ссме и саден материјал 
(количина вид на семе и од кои насади, провиниенција, 
вид и количина на саден матријал со начин на произве-
дување и ел.) 

Мерките од точка 1-6, по обем се задолжителни, а 
интензитетот на ссчите во проредите не може да биде 
поголем од 30% од вкупната дрвна маса во насадот. 

Обемот на работите на пополнување на насади, кул-
тури, обновата и на внесувано соодветни видови дрвја 
во шума, се искажува во вкупна и редуцирана површина 
во хектари. 

Во описниот дел на планот за одгледување на шу-
мите се дава образложение за планираните работи на 
одгледување на шумите со вкупни и просечни годишни 
трошоци, упатства за спроведување и предлози за раци-
онализација на тие работи. 

1.10.3. План за заштита на шумите 
Член 39 

Планот за заштита на шумите содржи: 
- превентивни мерки за заштита на шумите од пожари 

по степен на загрозеност на шумите од пожари, 
- воведувано на шумски род со посебен акцент на шу-

мите со повисок степен на загрозеност од пожари, 
- заштита од растителни болести шумски штетници, 
- заштита од временски непогоди, 
- биолошки мерки за заштита на земјиштето од еро-

зија во шуми и во непосредна близина на шумите, 
- определувано на шуми во кои не се дозволува напасу-

вање на добитокот, 
- определувано на шуми во кои не може да се врши 

смоларење и ел. 
- следење на здравствената состојба на шумите. 

1.10.4. План за изградба и одржување на шумските соо-
браќајници и други инфраструктурни објекти 

Член 40 
Со планот за изградба и одржување на шумските 

сообраќајници и други инфраструктурни објекти се 
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определува изградбата на нови и одржувањето на по-
стојните шумски сообраќајници и други градежни об-
јекти кои условуваат извршување на планираните ра-
боти при стопанисувањето со шумите. 

Со планот од претходниот став се определува: 
- видот, бројот, должината во километри, широчи-

ната во метри и трошоците за изградба на новите шум-
ски сообраќајници; 

- видот, должината во километри и трошоците за 
одржувани на постојните шумски сообраќајници; 

- видот, бројот, градежната површина и трошоците 
за изградба на нови градежни објекти (управни згради, 
манипулативни, работнички, стопански и други); и 
- видот, бројот и трошоците за одржување на постој-
ните градежни објекти. 

Со планот се утврдува и редослед на изградба од-
носно одржувал>е, според приоритетот и рентабилност 
на одржувањата. 

Во описниот дел на планот за изградба и одржување 
на шумските сообраќајници и други градежни објекти 
се дава образложение за планираната изградба на нови 
шумски сообраќајници и други градежни објекти, како 
и одржување на постојните патишта, со вкупни про-
сечни годишни трошоци и отвореност на шумите и гу-
стина на мрежата на сообраќајниците во однос на со-
стојбата во време на изработката. 

1.11. Економско-финансиски план 

Член 41 
Во економско финансискиот план се определуваат: 

- приходите (приходи од реализација на сечивиот етат, 
приходи од други шумски производи и др.), 
- расходи (расходи за реализација на сечивиот етат, 
расходи за проста и проширена репродукција, расходи 
за изградба и одржување на шумските патишта и други 
инвестициони вложувања), 
- рентабилност во стопанисувањето со шумите и др. 

Со економско-финансиски план се ускладува обемот 
на работите и средствата за извршување и се даваат 
предлози за рационализација на шумското производ-
ство. 

Во економско финансискиот план одделно се прика-
жува видот и обемот на работите кои ќе се извршат со 
средства што ќе се формираат од шумите за кои се 
изработува планот за стопанисување со шуми, како и 
нивниот износ, а одделно видот и обемот на работите 
кои ќе се извршат од други средства (кредити и ел.). 

2. ШУМСКИ КАРТИ 

Член 42 
Како прилог во посебниот план за стопанисување со 

шумите ќе се изработат и карти во соодветен размер и 
тоа: 
- основна карта со размер 1:10.000 на која ќе бидат 
презентирани надворешните граници на шумскостопан-
ската единица, одделенската подела, шуми според соп-
ственоста (државни и приватни), шумски сообраќај-
ници, реки, поголеми делови, извори ц проески; 
- карта на насади во размер 1:20.000; 
- карта на стопански класи и поткласи во размер 
1:20.000; 
- фитоцснолошка карта во размер 1:20.000; 
- геолошка карта во размер 1:20.000; 
- педолошка карта во размер 1:20.000; 

- карта на предвидени сечи во размер 1:20.000; 
- карта на предвидени шумско одгледувачки работи 

и комуникации во размер 1:20.000. 

Картите од претходниот став се изработуваат спо-
ред посебни прописи, предвидени со соодветен стан-
дард. 

ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 
ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ 

Опис на состојбата на шумата 

Член 43 
Описот на состојбата на шумата покрај податоците 

врзани за административната и територијалната при-
падност на шумата, потребно е да содржи опис на ме-
сторастењето и опис на насадите по сопственици на 
шумата, катастарската парцела или група на парцели, 
збирно по катастарски општини, стопански класи и сто-
панската единица. 

Член 44 
Сите измени на внатрешните граници се регистри-

раат и бележат на карта врз база на претходно теренско 
снимање со помош на бусола и мерна лента. 

Член 45 
Описот на месторастен>ето и описот на насадите 

може да се прикаже и во вид на шифри по парцела или 
групи на парцели, при што потребно е да се даде и 
легенда на шифрите.-

Шума во парцелата се прикажува во онаа одгледу-
вачка форма која е најзастапена. 

Ако е потребно, според формата на одгледување се 
издвојуваат и насади во траницата на парцелите. 

Член 46 
Шумските парцели со слични таксациони елементи 

се групираат во одредени насади. 
Катастарските парцели под шума, по потреба може 

да се групираат во одделенија, чија површина ќе се 
движи од 10-50 ха. 

Член 47 

Состојбата на шумите се прикажува во вид на та-
бела 

Податоците за состојбата на шумата се внесуваат во 
образец XI. 

Образецот од став 2 од овој член е составен дел од 
овој правилник. 

Обрасците заедно со текстот се вкоричуваат во 
книга. 

Ако се врши компјутерска обработка на подато-
ците, формата на табелите и распоредот на податоците 
се прилагодуваат на тој начин со што табелата по-
требно е да ги содржи сите податоци од пропишаниот 
образец. 

Планови за одгледување на шумите 

Член 48 
Планот за одгледување на шумите се изработува по 

катастарски парцели во образецот XI, збирно по ката-
старски општини и вкупно во стопанската единица. 
Планот за одгледување на шумите ги содржи следните 
одгледувачки мерки: \ 

- одржувани на шумите (нега во подмладокот, чи-
стење на гранките во младикот, вкопување и ел.), 

- обновување на шумите (припрема на почвата за 
пошумуван>е, сее н>е, подсеју ван>е и пополнување со сад-
ници на слабо обновените површини, садење и попол-
нување во култури, пошумување на сечишта, пошуму-
вање на шумските голини и ел.), 

- реконструкција на шумите од понизок во повисок 
облик, замена на дрвни видови, конверзија на дегради-
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раните шуми и шнкарн, мелиорација на деградираните 
шуми и шикари и ел. и 

- подигнување на нови шуми (плантажи и интен-
зивни шумски насади, пошумуван>е на голини и ел.) 

План за користење на шумите 

Член 49 
Планот за користење на шумите се состои од план за 

обновителни сечи (главен принос), план за прореди 
(претходен принос), а се искажува во образецот бр. XI 
по катастарски општини и вкупно за стопанската еди-
ница. 

Приносот - етатот се утврдува за период за кој пла-
нот за стопанисување има важност и тоа за секоја пар-
цела посебно. 

Приносот - етатот од став 2 од овој член се одредува 
по една од научно признаените методи, а се прикажува 
по дрвни видови. 

План за заштита на шумите 

Член 50 
Мерките во планот за заштита на шумите од член 39 

од овој правилник се однесуваат и за приватните шуми. 

III. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА• 

Член 51 
Во плановите за одгледување и заштита на шумите 

со посебна намена ќе важат одредбите од член 1 до 24, 
потоа членовите од 26 до 30, исто и членовите 33, 35, 
членовите од 37 до 42 од овој правилник, како и члено-
вите што се однесуваат за приватните шуми. 

Член 52 
Во шумите со посебна намена користењето на 

дрвото се планира само кога се извршуваат шумско 
одгледувачки и мелиоративни работи. Сечивиот етат го 
сочинува само претходниот принос. 

Член 53 
Во описниот дел на планот за проредни сечи на овие 

шуми се утврдува времето за сеча на шумите, начинот 
на одбирана на стеблата за сеча, вкупните и просеч-
ните годишни трошоци за извршување на одгледувач-
ките работи (вид, обем и интензитет на проредни сечи), 
начин на спроведување на проредите и предлог за раци-
онализација на работите и ел. 

Член 54 
Планот за одгледувана покрај точките од 1-6 од 

член 38, содржи и точка 7, која гласи: 
- план за проредни сечи. 

Член 55 
Мерките за одгледување и заштита на шумите во 

приватна сопственост се утврдуваат во зависност од 
видот и посебната намена на шумата. 

Член 56 
Планот за одгледувана и заштита ги содржи обрас-

ците од член 42 и тоа: 
Образец I. Преглед на површините, 
Образец II. Опис на месторастењето и насадите 

(разновозрасн и), 
Образец IIа. Опис на месторастењето и насадите 

(едновозрасни), 
Образец IV. План за користење на други шумски 

производи, 
Образец V. План за прореди и евиденција на извр-

шените работи, 

Образец VI. План за одгледување и евиденција на 
извршените работи, 

Образец VII. План на изградени сообраќајници, 
Образец МИ. План на проектирани шумски сообра-

ќајници, 
Образец IX. Степен на загрозеност на шумите од 

пожар, 
Образец X. Шумска хроника, 
Образец XI•Евиденциски картон за приватни шуми. 

Член 57 
Планот за одгледување и заштита на шумите со по-

себна намена ги содржи следните карти: 
- катастарска карта со размер 1:5.000 на која ќе 

бидат прикажани шумите и шумското земјиште на пар-
целите во приватна сопственост; 

- основна карта со размер 1:10.000 на која ќе бидат 
презентирани надворешните граници на шумскостопан-
ската единица, одделенската подела, шуми според соп-
ственоста (државни и приватни), шумски сообраќај-
ници, реки, поголеми Долови, извори и просеки; 

- карта на насади во размер 1:20.000; 
- карта на стопански класи и подкласи во размер 

1:20.000; 
- фитоценолошка карта во размер 1:20.000; 
- геолошка карта во размер 1:20.000; 
- педолошка карта во размер 1:20.000; 
- карта на предвидени шумско одредувачки работи 

и комуникации во размер 1:20.000. 

IV. ГОДИШНИ ИЗВЕДБЕНИ ПЛАНОВИ 

Член 58 
Годишниот изведбен план за стопанисување со шу-

мите во државна сопственост (во натамошниот текст: 
годишен план) составен е од годишен одгледувачка 
план, годишен план за користење на шумата и годишен 
план за заштита на шумата. 

Член 59 
Годишниот план се изработува на обрасци посебно 

пропишани за оваа намена, и тоа: 
- Образец - 1 Состојба на насадот, 
- Образец - 2 План за одгледување, 
- Образец - 3 Рекапитулација на одредувачки 

мерки, 
- Образец - 4 Предплан и пресметка на средствата, 
- Образец - 5 РекДпитулација на означена дрвна 

маса, 
- Образец - 6 Дебелинска структура на означената 

дрвна маса, 
- Образец - 7 План за користење на шумата, 
- Образец - 8 Начин на сеча и изработка, дотур и 

утовар, 
- Образец - 9 Сеча и изработка на шумски сорти-

менти, 
- Образец - 10 Дотур и натовар, 
- Образец - 11 Мрежа на дотурни патишта и стова-

ришта, 
- Образец - 1 2 Вкупни трошоци, 
- Образец - 13 План за заштита на шумата, 
- Образец - 14 Трошоци за заштита на шумата, 
- Образец - 1 5 Скица, 
- Образец - 16 Легенда. 
Од пропишаните обрасци, за шумскостопанската 

единица, збирно се изработуваат податоците од обра-
зец-3 до образец-16. 

Член 60 

Составен дел на планот од член 58 од овој правилник 
ја сочинува и документацијата (записници на состој-
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бата, мануели од премерот и описот, скица, лист на 
дознака и ел.) со која се докажува дека податоците за 
состојбата на шумата за која се однесува годишниот 
план се собрани на терен. 

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ 

Член 61 

Корисниците на шумата во државна сопственост во-
дат евиденција за извршените работи во шумите со кои 
стопанисуваат. 

Се евидентираат проверени податоци од сите извр-
шени работи во шумата. 

Одгледувачките работи (пошумено необраснато 
земјиште, реконструирани, деградирани шуми и ши-
кара пошумени необраснати површини настанати по 
пат на чиста сеча или под дејство на елементарни непо-
годи, плантажи и ел.), изградени шумски сообраќај-
ници и друг» инфраструктурни објекти се евидентираат 
врз основа на документација со која е извршен прием на 
тие работи, а во согласност на важечките прописи. 

Работеното врз нега на шумата (нега во младиќ, 
нега во подмладок, чистење на гранки и плевели, вко-
пување на садниците, заштита на шумата од стока, ди-
веч, штетни инсекти, габни заболувања, елементарни 
непогоди и сл.) се евидентираат врз основа на докумен-
тација која ја утврдил корисникот. 

Евидентирањето на извршените работи на одгледу-
вањето и користењето на шумата и другите шумски 
производи се врши во обрасците предвидени со овој 
правилник. 

Извршените работи исто така шематски се прика-
жуваат на стопанските карти со означување на површи-
ната, количината и година. 

Член 62 

Покрај извршените работи, се евидентираат и други 
податоци и , појави кои се од значење за стопанисува-
њето со шумите (во натамошниот текст: шумска хро-
ника) како што се: измени во поседовната состојба, 
поголеми шумски штети од елементарни непогоди, 
штети од растителни заболувања и други штеточини, 
појава на рани и доцни мразови, почетокот на вегетаци-
ониот период, почетокот на пролистувањето, цвета-
њето, плодонесењето и др. 

Податоците и појавите од став 1 во овој член се 
евидентираат по стопански единици во Образец VIII -
Шумска хроника веднаш по појавата, а најдоцна до кра-
јот на месец април за претходната година. 

Член 63 
Евиденцијата на извршените работи во текот на го-

дината се врши за секоја стопанска единица посебно, а 

се прикажува по стопански класи, оддели и пододдели 
во обрасците III, III/а, IV, V, VI, кои се составен дел на 
овој правилник. 

Член 64 

Во програмата за стопанисувано со приватните 
шуми, евидентирањето на извршените работи на одгле-
дувањето и користеното на шумите се врши по ката-
старски парцели. 

Член 65 

Количината на попечената дрвна маса се дели на 
главен и претходен принос со назнака за начинот на 
сечата според член 33 од овој правилник. 

Исечената бруто дрвна маса се внесува од книгата за 
дознака, а нето дрвната маса на шумските сортименти 
се утврдува на место на сечата од документацијата на 
корисникот. Дрвната маса во книгите за дознака се 
пресметува по истите таблици по кои била пресметана 
и дрвната маса на насадот. 

Просечната бруто дрвна маса кај разноврсните на-
сади се искажува во класи по дебелина. 

Член 66 

Евиденцијата за останатите работи се врши во кар-
тите. 

Член 67 

Евиденцијата на одгледувачките работи во шумата 
се води на тој начин што работите и финансиските 
средства се прикажуваат според изворите на средствата 
и начинот на финансирање. 

Член 68 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за изработка на шум-
скостопански основи и програми за унапредување на 
шумите и за евидентирање на извршените работи во 
шумите („Сл. весник на СРМ" бр. 24/75). 

Член 69 

Овој правилник влегува во сила' осмиот ден од обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 09-4295/2 
12 август 1998 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

м-р Киро Докизовски, с.р. 

ПРЕГЛЕДНА ПОВРШИНИТЕ Образец -1 
Формат 21 х 29,7 
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СОПСТВЕНОСТ СЕ ВКУПНО 

(6+9+10+11) 
Забелешка 

Оз на местото Шуми и шумско земјиште - ха Останато земјиште - ха 

ПРИВАТНА 
СОПСТВЕНОСТ СЕ ВКУПНО 

(6+9+10+11) 
Забелешка 

О
дд

ел
 

П
од

од
д 

Шуми Шумски 
култури 

Шумско 
земјиште 

Вкупно Непло-
дно 

За 
други 

намени 
Вкупно шума 

необра-
сАато 

СЕ ВКУПНО 

(6+9+10+11) 
Забелешка 

О
дд

ел
 

П
од

од
д 

Шуми Шумски 
култури 

Шумско 
земјиште 

Вкупно Непло-
дно 

За 
други 

намени 
Вкупно 

ха ха ха 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Стр. 2532 - Бр. 48 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^ 30 септември 1998 

Лева страна ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО 

И НАСАДИТЕ (разновозрасни) Образец - II 
Десна страна Формат 21 х 29,7 

Н А Н А С А Д О Т 

ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО 
Лева страна 

И НАСАДИТЕ (едновозрасни) Образец - На 
Десна страна Формат 21 х 29,7 
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ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА 
Лева страна 

НА РАЗНОВОЗРАСНИТЕ НАСАДИ Образец - III 
Десна страна Формат 21 х 29,7 

ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА 
Лева страна 

НА ЕДНОВОЗРАСНИТЕ НАСАДИ Образец - Ша 
Десна страна Формат 21 х 29,7 
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ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ Образец - IV 
Формат 21 х 29,7 

ПЛАН ЗА ПРОРЕДИ И ЕВИДЕНЦИЈА 
Лева страна ; 

НА ИЗВРШЕНИТЕ ПРОРЕДИ Образец - V 
Десна страна Формат 21 х 29.7 

ПЛАН ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ 
Лева страна 
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И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ Образец - VI 
Десна страна Формат 21 х 29,7 

ИЗГРАДЕНИ ШУМСКИ И ЈАВНИ КАМИОНСКИ ПАТИШТА Образец-VII 
Формат 21 х 29,7 

ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТИРАНИТЕ ШУМСКО - КАМИОНСКИ ПАТИШТА Образец - VIII 
Формат 21 х-29,7 

СТЕПЕН НА ЗАГРОЗЕНОСТ НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАР Образец - IX 
Формат 21 х 29,7 
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ШУМСКА ХРОНИКА Образец - X 
Формат 21 х29,7 

Датум на 
заведува-

њето 

Опис на промената (промена во нередовната состојба, односно шумските површини, поголеми штети во 
шума од елементарни непогоди, штетни инсекти, растителни болести и бесправни сечи, позначајни 

промени на пазарот на дрвото, појава на рани и доцни мразеви, почеток на вегетацискиот период, 
листањето на шумите, цутењето, опрашувањето, плодоносењето и други податоци во врска со 

стопанисувањето со шумите) 

1 2 

ЕВИДЕНЦИСКИ КАРТОН 
Лева страна 

ОПИС И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ШУМАТА 

Катастарска општина, 

Месност 

Сопственик Реден број. 

Број на катастарска парцела. 

Број на поседовен лист ^ ^ ^ 

Место на живеење 

дрв. маса одред 

1. по ШСО 

е - не е во границите на ШСЕ. 

Површина на кат парцела 

оддел 

. ха 2. со премерување 

3. о ц е н а ^ ^ ^ ^ 

ОПИС НА НАСАДОТ Таксациони елементи на насадот 

Форма на одгледување вид на 

дрво 

смеса возраст сре, дно стебло 
Форма на стопанисување 

вид на 

дрво 

смеса возраст 

с! И бон. Форма на стопанисување 

Степен на очуваност 

Склоп 

Квалитет на стеблата Квалитет на стеблата 

Здравствена состојба Посебна напомена: 

Степен на обновеност 
и стадиум на обновата 

Посебна напомена: 

Дрвна маса на катастарска парцела и на 1 ха во мЗ 
вид на дрво вкупно 

V кат парцела 

(по 1 ха 

Прираст на катастарска парцела и на 1 ха во мЗ 
рид на дрво вкупно 

V ж на кат парцела 1 

по 1 ха 
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НА ПРИВАТНИ ШУМИ 
Десна страна 

Образец - XI 
Формат 21 х 29,7 

План за стопанисување за време 
од ^ ^ ^ ^ до ^ ^ ^ ^ год. 

I План за искористување на шумата 
1. Пребирна сеча ха мз 
2. Прореда (во вис. шуми) ха мз 
3. Конверз (прореда во нис.шуми) ха мз 
4 Миста сеча ха мз 

II План за одгледување на шумата 
1 Пошумување на сечиште ха 

и број на садници един. 
2 Пополнување ха 

и броЈ на садници един. 
3. Чистење и ха 

Скица Р = 1 :2500 Број на кот план 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАСАДОТ 
искористување на шумата ^ 

Година 
вид на дрво Вкупно 

Година 
Вкупно 

Година 
ха мЗ ха мЗ ха мЗ ха мЗ ха мЗ 

извршени одгледувачки работи 
Година чистење прореда I пошумување успех Година 

ха ха ха ха 

Одговорен шумарски 
стручњак 

ПРАВНО ЛИЦЕ. 

ГОДИШЕН ИЗВЕДУВАЧКИ ПЛАН 
за ^ ^ ^ ^ год. 

ЗА ШУМСКОСТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА в 

оддели и п о д о д д е л и . ^ „ „ „ „ ^ ^ „ ^ 

ИЗРАБОТИЛ 

ДИРЕКТОР 

,го д 
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I. СОСТОЈБА НА НАСАДОТ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Образец -1 

Оддел „ „ „ ^ „ Пододдел ^ „ ^ ^ 

1 Површина на пододделот „ „ ^ „ „ ^ ха 

1.1. Опис на месторастењето 

надморска височина од „ „ до „ „ „ м . е к с п о з и ц и ј а - - -

наклон „ „ „ „ „ „ „ ^ ^ „ „ , р е љ е ф ^ „ ^ ^ ^ „ „ „ „ ^ ^ 

геолошка п о д л о г а „ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ ^ 

почва „ „ „ „ ^ „ ^ 

з а т р е в Ѕ н о с т ^ 

1.2. Опис на насадот ^ ^ 

а с о ц и ј а ц и ј а ^ „ „ „ „ „ ^ - - - - - - - - - -

форма на одгледување „ „ „ ^ „ „ „ „ ^ „ „ „ „ „ ^ ^ ^ 

форма на стопанисување ^ „ „ „ „ „ „ - - - - - -

вид на дрвја и с о с т а в ^ ^ ^ ^ „ „ „ „ ^ „ ^ ^ ^ - - „ - ^ ^ 

структура и квалитет на с т е б л а т а „ ^ ^ „ „ „ „ 

здравна состојба „ „ ^ ^ „ „ „ ^ „ ^ „ ^ ^ ^ . 

возраст „ „ „ „ „ , бонитет „ „ „ „ , прираст „ „ „ м З / х а 

вид и состојба на п о д м л а д о к о т ^ ^ ^ ^ „ „ „ „ „ „ „ 

.1.2 1. Дрвна маса (V) и етат (Е) во мЗ (според посебниот план за стопанисување) 

Вид на дрво Вкупно 
одд/под. површ. стоп.кл. 

V Е V Е V Е V Е V Е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

На 1 ха 

На цела површина 

1.3. Општа оценка за состојбата на насадот: „ ^ „ 
1 4. Одгледувачки цели и мерки за постигнување' ^ 
1.4.1. Долгорочна одгледувачка цел' ^ ^ „ „ „ 
1.4.2. Мерки за постигнување на долгорочната цел: 
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1.4.3. Етапна одгледувачка цел: ^ ^ ^ „ „ - - - - - - - - - -

1.4.4. Мерки за постигнување на етапната цел: „ „ „ „ „ „ ^ „ „ „ 

1.5. Образложение за поделбата на одгледувачките единици и работни полиња: 
1.6. Ускладување на работите на одгледување и искористување на шумата: 
1.7. Останати одредби и напомени: „ ^ ^ „ „ „ - - - „ - - - - ^ 

II. ПЛАН ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
^ О б р а з е ц - 2 

С
то

па
нс

ка
 

кл
ас

а 

Одглед 

единица 

Состојба на 

месторастењето 

и насадот 

Краткорочни 

цели и мерки 

Вид на работа 

и начин на 

изведба 

Работ поле Садници ! (семе) 

Ра
бо

тн
и 

де
на

 

Алат (меха-

низација Забелешка 

С
то

па
нс

ка
 

кл
ас

а 

Одглед 

единица 

Состојба на 

месторастењето 

и насадот 

Краткорочни 

цели и мерки 

Вид на работа 

и начин на 

изведба 

О
зн

ак
а 

Ре
ду

ц 
по

вр
ш

 Вид на 

дрво и 

старост 

Број 

(кг) 

Ра
бо

тн
и 

де
на

 

Алат (меха-

низација Забелешка 

С
то

па
нс

ка
 

кл
ас

а 

X со о 
со X 

Состојба на 

месторастењето 

и насадот 

Краткорочни 

цели и мерки 

Вид на работа 

и начин на 

изведба 

О
зн

ак
а 

Ре
ду

ц 
по

вр
ш

 Вид на 

дрво и 

старост 

Број 

(кг) 

Ра
бо

тн
и 

де
на

 

Вид 

Бр
ој

а 

Забелешка 

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 11 12 13 14 

Образец - 3 
2 1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ОДГЛЕДУВАЧКИТЕ РАБОТИ 

2 1 1 Спецификација на работите по вид површ 
ха 

1 2 

т 

Образец - 4 
2 1 2 Предплан и предсметка на средствата 

Садници (семе) Работни сили Остан матер и опрема Остан Вкупно 
непосре-

дни 
трошоци 

Вид на 
дрво и 
старост 

број 
во 

ООО кг 

един 
цена 

Вкупно 
ден 

број 
на 

ден. 

Л дох 
за 

ден 

Вк лич 
доход 
(бруто) 

Вид на 
алат 

Коли-
чина 

Един 
цена 

Вкупно 
ден 

трошоци 
ден 

Вкупно 
непосре-

дни 
трошоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Образец - 5 
2 2 Рекапитулација на означена дрвна маса 

пододдел површина 
ха 

стопанска 
класа 

Работно 
поле 

Вид на дрво 
Вкупно 

мЗ 
пододдел површина 

ха 

стопанска 
класа 

Работно 
поле I I I Вкупно 

мЗ 
пододдел површина 

ха 

стопанска 
класа 

-бр - ха Дрвна маса мЗ 
Вкупно 

мЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образец - 6 
2 3 Дебелинска структура на маркираната дрвна маса 

вид на дрво Дрвна маса по класи на деблина- мЗ Квалификациона структура -% % вид на дрво 
до 30 см 30 - 50 см над 50 см техничко просторно 0 Д пад 

1 2 3 4 5 6 7 1 
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III ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМАТА 
Образец-7 

3 Користење на шумата 

3 1 Површина на п о д о д д е л о т ( , ха. 

3 2 Квалификациона структура на сечивата маса 

Вид на 

дрво 

Годишен е т а т Трупци во % Огревно д р в о во % Вкупно во % Вид на 

дрво - бруто нето Л I II III I П III техн. огрев 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

О б р а з е ц - 8 

3 3 Начин на сеча , изработка, д о т у р и утовар 
О б р а з л ж е н и е з а изборот на с р е д с т в а т а з а с е ч е њ е и изработка, з а д о т у р 
и утовар на сортиментите Шема на патеки з а привлекување во о д н о с на 
положбата на камионски пат. 

О б р а з е ц - 9 

3.4 Сеча и изработка на шумски сортименти 

Вид на 

д р в о 

Сортимент Количина Норма Потребно Трошоци З а б е л е ш к а Вид на 

д р в о 

Сортимент 

мЗ мЗ/д раб д работ' м пили мЗ вкупно 
З а б е л е ш к а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Образец -10 
3 5 Дотур и натовар 

Работ 
поле 

повр-
шина 

ха 

колич 
техн 
огр 

транс 
Лист 
мет 

норма 
Дотур 
мЗ/д 

пот ребни трош. з а 
д о т у р 

д е н а р и 

Натовар Работ 
поле 

повр-
шина 

ха 

колич 
техн 
огр 

транс 
Лист 
мет 

норма 
Дотур 
мЗ/д 

раб 
д е н 

бр.на 
с р е д с 

трош. з а 
д о т у р 

д е н а р и 
Норми: 

з а техн. д е н 

1 2 з 4 5 6 7 8 Норми: 

з а техн. д е н 

Норми: 

з а техн. д е н 

Норми: 

з а техн. д е н 

з а огрев д е н з а огрев д е н 

П о т р е б е н број на д е н о в и ' 

з а рачен натовар д е н . 

П о т р е б е н број на д е н о в и ' 

з а рачен натовар д е н . 

П о т р е б е н број на д е н о в и ' 

з а рачен натовар д е н . 

П о т р е б е н број на д е н о в и ' 

з а рачен натовар д е н . 

с о дигалка д е н с о дигалка д е н 

трошоци з а натовар: 

рачно д е н 

трошоци з а натовар: 

рачно д е н 

трошоци з а натовар: 

рачно д е н 

трошоци з а натовар: 

рачно д е н 

механизирано д е н механизирано д е н 

Вкупно трошоци д е н Вкупно трошоци д е н 



30 септември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , Бр. 48 - Стр. 2535^ 

3 6 Мрежа на дотурни патишта и стоваришта Образец" 11 
Вид на дотурна 

патека 
ДОЛЖ 

км 
Тр за изгр 

ден/км 
Потр раб дена Вк трош за 

изградба 
Стовариште Вид на дотурна 

патека 
ДОЛЖ 

км 
Тр за изгр 

ден/км 
Вк трош за 

изградба бр површ трош за изградба 
1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 

Ј 

3 7 Други работи и трошоци 

3 8 Вкупни трошоци Образец - 12 

Вид на трош. 
денари 

Сеча и 
изработка 

Дотур Натовар Изгр. на 
патеки 

Изгр. на 
стовар 

Други 
тошоци 

Вкупно трошоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IV ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА ШУМАТА 
Образец" 13 

4 Заштита на шумата 
4 1 Површина на пододделот ха, 

4 2 Опис и состојба на шумата 

4 2 1 Форма на одгледување 
4 2 2 Начин на стопанисување 
4 2 3 Тип на месторастење 
4 2 4 Вид на дрвја и состав 
4 2 5 Наклон на теренот 
4 2 6 Рељеф 
4 2 7 Почва 
4 2 8. Листинец 
4 2 9 Патна мрежа 
4 2 10 Присуство на човекот 

4 2 11 Присуство на стока 
4 2 12 Близина на Населено место 
4 2 13 Инсекти 
4 2 14 Габи 
4 2 15 Степен на загрозеност од пожар 
4 2 16 Вредност на шумата 

км. 

ден. 

4 3 Мерки за заштита на шумата 

4 4 Трошоци за заштита на шумата Образец" 14 

Пододдел површина 
ха 

степен на 
загрозеност 

Планирани трошоци за заштита во денари од. Вкупни 
трошоци 

Пододдел површина 
ха 

степен на 
загрозеност пожари инсекти габи стока 

Вкупни 
трошоци 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С К И Ц А Образец - 15 
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Образец- 16 

Л Е Г Е Н Д А ' 

1. Месторастење и карактеристики на насадот 

2. Граници 
Граница на о,ддел 
Граница на пододдел 
Граница на работно поле 

- - - - Гранаца на стопанската единица 
- х - х - х -Транспортна граница 

3. Комуникации 

Камионски пат Постоеќки Проектирани 
современи кафеаво 
тврди црвено 

меки сезонски темно зелено 

м е к и ПОСТОекки светло зелено 

привремени стоваришта ј 1""' 1 
Тракторски патеки % 

главни 
споредни 

Коњски патеки 
Покретна жичара -0-0-0—о-

4. Други знаци 
смер за собирање на стеблата — ^ 
смер за соборување на стеблата 
дотур со трктори л 
дотур со коњи 
привлекување со жичара ег=ез 

дотур на цел ̂ стебла "П." 
дотур на сортименти : ЈЈ ^ 
река (сино) 
потоци ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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1268. 
Врз основа на член 59 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и 15/97), согласно Од-
луката на Комисијата за хартии од вредност, донесена 
на седницата одржана на 03.09.1998 година, Комисијата 
издава 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се поништува решението за давање одобрение за 
издавање долгорочни хартии од вредност - осма еми-
сија на акции на „Кредитна банка44 А.Д. - Битола број 
01-84/1, од 22.01.1998 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија44 бр. 8, од 17.02.1998 го-
дина, во вредност од 120.000.000,00 денари. 

2. Емисијата се прогласува за неуспешна од причина 
што истата не е реализирана во законски предвидениот 
рок со повеќе од 50% од нејзината вредност. 

3. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените 
средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за 
издавање хартии од вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 01-84/2-97 Претседател на Комисијата, 
15 септември 1998 година д-р Владимир Кандикијан, с.р. 

Скопје 
1269. 

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од 
Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 број 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 28 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА И З Б О Р Н А Т А КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 10 ВО ОПШТИНА 

СТРУМИЦА - ДЕЛ 

I 

Во Одлуката за именувана претседател, членови и 
нГивни заменици на Изборната комисија на Изборната 
единица број 10 во општина Отру мица - дел („Службен 
весник на Република Македонија44 број 43/98), во дел II 
точка 2. што се однесува на членовите на Изборната 
комисија наместо „Томе Божиков44 треба др стои „Ацо 
Ќосев44. 

II 

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

Македонија". 

ДРЖАВНА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА 

Бр. 33-48/2 
28 септември 1998 година 

Скопје 

Претседател 
на Државната изборна 

комисија, 
Лилјана Ристова, с.р. 

1270. 
Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од 

Законот за избор на пратеници Бо Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 број 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 28 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 54 ВО ОПШТИНИТЕ 

ГОСТИВАР - ДЕЛ И ДОЛНА БАЊИЦА 

I 

Во Одлуката за именување претседател, членови и 
нивни заменици на Изборната комисија на Изборната 
единица број 54 во општините Гостивар - дел и Долна 
Бањица („Службен весник на Република Македонија44 

број 43/98), во дел II точка 2. што се однесува на заме-
ниците членови на Изборната комисија наместо „Муха-
мет Тахири44 треба да стои „Фаик Дервиши44. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

ДРЖАВНА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА 

Б р 33-92/2 
28 септември 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Државната изборна 
комисија, 

Лилјана Ристова, с.р. 

1271. 
Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија44 број 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 62 ВО ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА - ДЕЛ 

I 

Во Одлуката за именувана претседател, членови и 
нивни заменици на Изборната комисија на Изборната 
единица број 62 во општина Гази Баба - дел („Службен 
весник на Република Македонија44 број 43/98), во дел II 
точка 3. што се однесува на членовите на Изборната 
комисија наместо „Љубица Колиќ" треба да стои „Бо-
гдан Николовски“. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија44. 

ДРЖАВНА И З Б О Р Н А КОМИСИЈА 

Бр. 33-100/3 
10 ептември 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Државната изборна 
комисија, 

Лилјана Ристова, с.р. 
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1272. 
Врз основа на членовите 15, став 3 и член 17 став 2 од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" броЈ 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА И З Б О Р Н А Т А КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИ1ШЦА БРОЈ 79 ВО ОПШТИНИТЕ 

. САРАЈ - ДЕЛ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - ДЕЛ 

I 
Во Одлуката за именување претседател, членови и 

нивни заменици на Изборната комисија на Изборната 
единица бр<>Ј 79 во општините Сарај - дел и Горче 
Петров - дел („Службен весник на Република Македо-
нија" број 43/98), во дел II точка 1. што се однесува на 
членовите на Изборната комисија наместо „Ѓорѓи Бел-
ковски" треба да стои „Мирољуб Пандиловски". 

Во делот II што се однесува на замениците членови 
на Изборната комисија во точка 1. наместо „Мирољуб 
Пандилов" треба да стои „Гоце Велиновски". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 33-117/2 Претседател 
10 септември 1998 година н а Државната изборна 

Скопје комисија, Лилјана Ристова, с.р. 

1273. 
Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од 

Законот за избор на пратеници во Собранието на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 24/98), Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 80 ВО ОПШТИНА ЃО-

РЧЕ П Е Т Р О В - Д Е Л 

I 
Во Одлуката за именувана претседател, членови и 

нивни заменици на Изборната комисија на Изборната 
единица б р о Ј 80 во општина Ѓорче Петров - дел 
(„Службен весник на Република Македонија" број 43/ 
98), во дел II точка 4 што се однесува на членовите на 
Изборната комисија наместо „Бранко Кукановски" 
треба да стои „Драгољуб Ристовски". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр 33-118/3 Претседател 
10 септември 1998 година н а Државната изборна 

Скопје „ . комисија, 
Лилјана Ристова, с.р. 

И С П Р А В К И 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 20 
во општините Куманово - дел и Старо Нагоричане 
(„Службен весник на Република Македонија" број 43/ 
98) е направена грешка поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА БРОЈ 20 ВО ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО -

ДЕЛ И СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
Во дел II што се однесува на замениците членови на 

Изборната комисија во точка 4. наместо презимето 
„Костадиновски" треба да стои презимето „Карастоја-
новски". 

Број 33-257/1 
10 септември 1998 година Од Државната 

Скопје изборна комисија 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 35 
во општина Прилеп - дел („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 43/98) се направени грешки 
поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА БРОЈ 35 ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП - ДЕЛ 
Во дел I што се однесува на заменик на претседате-

лот наместо името „Слобдан" треба да стои името 
„Слободан". 

Во дел II што се однесува на членовите на Избор-
ната комисија во точка 1. наместо презимето „Милади-
новски" треба да стои презимето „Миланоски"; во 
точка 3. наместо името и презимето „Кирил Бабамо-
в и " треба да стои името и презимето „Киро Бабано-
ски"; во точка 4. наместо презимето „Османовски" 
треба да стои презимето „Османоски". 

Во дел II што се однесува на замениците членови на 
Изборната комисија во точка 3. наместо презимето 
„Ѓорѓиоска" треба да стои презимето „Ѓеорѓиева". 

Број 33-258/1 
10 септември 1998 година Од Државната 

Скопје изборна комисија 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 38 
во општините Долнени, Топол чани, Кривогаштани и 
Витолиште („Службен весник на Република Македони-
ја" број 43/98) се направени грешки поради што се дава 
следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ З А М Е Н И Ц И НА ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА БРОЈ 38 ВО ОПШТИНИТЕ ДОЛНЕНИ, ТО-

ПОЛЧАНИ, КРИВОГАШТАНИ И ВИТОЛИШТЕ 

Во дел II што се однесува на членови на Изборната 
комисија во точка 1. наместо презимето „Јовановски" 
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треба да стои презимето „Јованоски"; во точка 2. наме-
сто презимето „Биноски" треба Да стои презимето „Би-
новски"; во точка 3. наместо името „Саткија" треба да 
стои името „Сатки". 

Во дел II што се однесува на замениците членови на . 
Изборната комисија во точка 1. наместо името и прези-
мето „Сребре Пилковски" треба да стои името и прези-
мето „Стребре Пилкоски". 

Број 33-259/1 
10 септември 1998 година Од Државната 

Скопје изборна комисија 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 43 
во општините Дебар и Центар Жупа („Службен весник 
на Република Македонија" број 43/98) е направена 
грешка поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ З А М Е Н И Ц И Н А ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА И З Б О Р Н А Т А ЕДИ-
Н И Ц А БРОЈ 43 ВО ОПШТИНИТЕ Д Е Б А Р И ЦЕН-

ТАР ЖУПА 
Во дел II што се однесува на замениците членови на 

Изборната комисија во точка 4. наместо презимето 
„Цулира" треба да стои презимето „Чутра". 

Број 33-260/1 
10 септември 1998 година. Од Државната 

Скопје изборна комисија 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 69 
во општина Кисела Вода - дел („Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98) с направена грешка 
поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ З А М Е Н И Ц И НА ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА И З Б О Р Н А Т А ЕДИ-
Н И Ц А БРОЈ 69 ВО ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА -

ДЕЛ 
Во дел I што се однесува на претседателот на Избор-

ната комисија наместо презимето „Наумовска" треба 
да стои презимето „Наумова". 

Број 33-261/1 
10 септември 1998 година Од Државната 

Скопје изборна комисија 

Државната изборна комисија на седницата одржана 
на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за 
именување на претседател, членови и нивни заменици 
на Изборната комисија на Изборната единица број 70 
во општина Кисела Вода - дел („Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98) е направена грешка 
поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ З А М Е Н И Ц И НА ИЗ-
БОРНАТА КОМИСИЈА НА И З Б О Р Н А Т А ЕДИ-
Н И Ц А БРОЈ 70 ВО ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА -

ДЕЛ 

Во дел I што се однесува на претседателот на Избор-
ната комисија наместо презимето „Чангова" треба да 
стои презимето „Чиповска" . 

Број 33-262/1 
10 септември 1998 година Од Државната 

Скопје изборна комисија 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА П Е Н З И С К О Т О И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

13. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Сл. весник на Репу-
блика Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на 
ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И 
ПОСТАПКАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-

. ЧКАТА СОСТОЈБА 
(ВО ЛЕАРНИЦИТЕ) 

Член 1 

Во член 2, глава X - ЛЕАРНИЦИ, од Одлуката за 
утврдување на работните места на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење, степенот на зго-
лемувањето на стажот на тие работни места и постап-
ката за утврдување на фактичката положба („Сл. вес-
ник* на СРМ" бр. 31/75), како работни места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење во 
смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, се утврдуваат следните: 
1) подготвувач на калаперска мешавина 12/15 месеци 
2) распоредуван на калаперска мешавина 12/15 „ 
3) подготвувач на мешавина на езгра 12/15 „ 
4) подготвувач на песок-сушач 12/15 „ 
5) езграр 12/15 „ 
6) езграр на шалко 12/14 „ 
7) езграр-подготвувач на арматура 12/14 „ 
8) транспортен работник во подготовка 
на калаперска мешавина 12/14 „ 
9) транспортен работник во езграра 12/14 „ 
10) истресувач на калапи 12/14 „ 

11) калапер 12/14 „ 
12) калапер-склапач 12/14 „ 
13) машински калапер 12/14 „ 
14) калапер-каљувач 12/14 „ 
15) леар 12/15 „ 
16) топилничар-чистач на шлака 12/15 „ 
17) сечач на материјали 
за шаржирање-заварувач 12/14 „ 
18) подготвувач на шаржг 12/14 „ 
19) одржувач на топлинска опрема 
и агрегати 12/14 „ 
20) топилничар на куполни печки 12/14 „ 
21) топилничар на индукциски печки 12/14 „ 
22) шаржирец 12/14 „ 
23) брусач на рачна брусилка 12/14 „ 
24) истресувач на одлеаноци-калапи 12/14 „ 
25) брусач на столбна брусилка 12/14 „ 
26) брусач на висечка брусилка 12/14 „ 
27) транспортен работник на завршна 
обработка 12/14 _ „ 
28) пескирер 12/14 „ 
29) заварувач на завршна обработка 12/14 „ 
30) подготвувач на песок-чистач на канал 12/15 „ 
31) општ работник 12/14 „ 
32) леар-топилничар 12/14 „ 
33) подготвувач на песок и истресувач 
на калапи 12/15 „ 
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На работните места: 
1) работник за зашеметување, колење и примарна 

обработка на крупна и ситна стока, 
2) работник во цревара, и 
3) шталар-терач на стока, 

стажот на осигурување повеќе не се смета со зголе-
мено траење. 

Член 2, 
На работните места од член 1 на оваа одлука стажот 

на осигурување не се смета со зголемено траење од 
денот на влегувањето на Одлуката во сила/ 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 02-3880 Претседател 
22 септември 1998 година " а Управниот одбор, 

С к о п ј е Горги Атанасов, с.р. 

15. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94,14/95, 71/96 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Сл. весник на Репу-
блика Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на 
ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И 
ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-

ЧКАТА СОСТОЈБА 
(ВО ХИДРОЦЕНТРАЛИТЕ) 

Член 1 
Се брише глава ХХХХII - ХИДРОЦЕНТРАЛИ на 

член 2 од Одлуката за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие 
работни места и постапката за утврдување на фактич-
ката положба („Сл. весник на СРМ" бр. 31/75). 

На работните места: 
1) машинист I, 
2) машинист II, 
3) вклопничар на подземни работи, и 
4) водител на смена на подземни работи, 

стажот на осигурување повеќе не се смета со зголе-
мено траење. 

Член 2 
На работните места од член 1 на оваа <одлука стажот 

на осигурување не се смета со зголемено траење од 
денот на влегувањето на Одлуката во сила. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

34) к о т л а р 12/14 „ 
35) сечач на одлеаноци 12/14 „ 
36) кројач на одлеаноци 12/14 „ 
37) кранист 12/14 „ 
38) хомогенизср-ќранист 12/14 „ 
39) работник за технолошки процес 12/14 „ 
40) работник во подготовка 12/14 „ 
41) вилушкарист 12/14 „ 
42) снабдувач-вилушкарист 12/14 „ 
43) помошен работник на подготовка 
на одлеаноци 12/14 „ 
44) помошен работник на чистење на 
одлеаноци 12/14 „ 
45) сменски бригадир 12/14 „ 
46) леар-машински 12/14 „ 
47) калапер-езграр 12/14 „ 
48) чистач на одлеаноци 12/14 „ 
49) шаржирец-топилничар-пресач 12/14 „ 
50) езграр-шаржирец 12/14 „ 
51) шаржирец-чистач на одлеаноци 12/14 „ 
52) топилничар 12/11. „ 
53) топилничар-калапер 12/14 „. 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на одлуката. 

Член 3 
Доказите дека осигуреникот врши работа и задачи 

од член 1 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на 
документацијата со која располага претпријатието. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 02-3879 Претседател 
22 септември 1998 година " а Управниот одбор, 

Скопје Горги Атанасов, с.р. 

14. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94,14/95, 71/96 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Сл. весник на Репу-
блика Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на 
ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И 
ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-

ЧКАТА СОСТОЈБА 
(ВО КЛАНИЦИТЕ) 

Член 1 
Се брише глава ХХХХII - КЛАНИЦИ на член 2 од 

Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење, 
степенот на зголемувањето на стажот на тие работни 
места и постапката за утврдување на фактичката по-
ложба („Сл. весник на СРМ" бр. 31/75). 

Бр. 02-3881 
22 септември 1998 година Претседател 

Скопје на Управниот одбор, 
Горѓи Атанасов, с.р. 
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16. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Сл. весник на Репу-
блика Македонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на 
ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕ-
СТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА 
(ВО „ЕМО" - КИЧЕВО) 

Член 1 
Во глава II, во поднасловот „работни места во по-

цинкувалници", на член 2 од Одлуката за утврдување на 
работните места на кои стажот на осигурувани се смета 
со зголемено траење, степенот на зголемувањето на 
стажот на тие работни места и постапката за утврду-
вана на фактичката положба („Сл. весник на СРМ" бр. 
31/75), како работни места на кои стажот на осигуру-
вани се смета со зголемено траење во смисла на член 
125 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вани, се утврдуваат следните: 

1) ракувач на бајцување 12/15 месеци, 
2) ракувач на цинкување 12/15 месеци, 
3) помошник ракувач на цинкување 12/15 месеци, 
4) ракувач на шаржирање, дешаржирање 

и репарирање 12/14 месеци, 
5) помошник ракувач на шаржирање, 

дешаржирање и репариран>е 12/14 месеци, 
6) ракувач на центрифуга 12/14 месеци, 
7) ракувач на постројка за 

неутрализација, филтер-преса 
и хемиски раствори 12/14 месеци, 

8) бравар-заварувач во цинкара 12/14 месеци, 
9) ракувач на пламеници 12/13 месеци, 
10) груповодител-предводник во цинкара 12/13 месеци, 
11) контролор во цинкара 12/13 месеци. 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.' 

Член 3 
Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 

на оваа одлука, ќе се утврди врз основа на документаци-
јата со која располага претпријатието. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија" 

17. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурувани („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95 и'32/97) и член 40 од 
Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија („Сл. весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И 
ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ-

ЧКАТА СОСТОЈБА 
(ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ) 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, степенот на зголемувањето на стажот на 
тие работни места и постапката за утврдување на фак-
тичката состојба („Службен весник на СРМ" број 31/75) 
во глава XXVIII - ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ, 
како работни места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во смисла на член 125 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 
утврдуваат следните: 

1) машиновозач на дизел и електро 
локомотива 

2) помошник машиновозач 
3) машиновозач на маневра 
4) маневрист 
5) свртничар 
6) отправник на возови на спушталки 
7) отправник на возови на станици 
8) прегледувач на коли 

Член 2 

12/16 месеци, 
12/15 месеци, 
12/15 месеци, 
12/16 месеци, 
12/14 месеци, 
12/14 месеци, 
12/14 месеци, 
12/15 месеци. 

Стажот на осигуруван>е што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот 
од кога се распоредени на тие работни места, под услов 
за тој период да се плати додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

Член 3 
Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 

на оваа одлука, ќе се утврди врз основа на документаци-
јата со која располага претпријатието. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 02-3882 
22 септември 1998 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

Бр. 02-3899 
22 септември 1998 година 

Скопје Претседател 
на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 
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18. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7,8,9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 14/95, 71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 22 септември 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЈШ-СЕПТЕМВРИ 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурувал>е за обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кои земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се распоредуваат во основ>ици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход и тоа: 

Ред. Катастарски при- Месечна основица 
бр. ход на осигурување 

(во, денари) 

1 2 3 

1. До 400,00 2777,00 
2. од 400,01 до 900,00 3923,00 
3. од 900,01 до 2000,00 5043,00 
4. од 2000,01 до 4500,00 5605,00 
5. од 4500,01 до 7000,100 6165,00 
6. над 7000,01 6728,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен из-

бор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурувани. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вани на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 1998 
година. 

Бр. 02-3884 
22 септември 1998 година Претседател 

Скопје ,на Управниот одбор, 
Ѓорѓи Атанасов, с.р. 

30 септември 1998 

Огласен дел » 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по 

тужбата на тужителот Дервиши Савет од с. Радуша -
Скопје, против тужената Диана Нојман, од СР Гер-
манија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот лично или со писмен поднесок да 
му достави на судот податоци за нејзиното живеа-
лиште. Во спротивно, судот ќе и постави привремен 
старател од редот на адвокатите кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси по правосилното завршу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХШ П.бр. 
2073/98. (15209) 

Пред овој суд е во тек постапка за прогласување 
на исчезнато лице за умрено и докажување на смртта 
по предлог на предлагачот Весна Алексовска од 
Скопје, ул.**Антон Попов" бр. 98/9, населба Ченто 
преку полномошникот Наум Рисковски, адвокат од 
Скопје, а за лицето Алековски Бранко роден на 
04.Х.1958 година во Скопје. 

Се повикува лицето Алексовски Бранко од Скопје, 
према кое е поведена постапка за докажување на 
смртта како и секое друго лице кое знае за неговиот 
живот, да се јави на судот во рок од три месеци 
сметано од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ". Во спротивно, исчезнатото 
лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ВПП. бр. 
131/98. (16146) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предемет за долг П.бр.739/98 по тужбата на тужи-
телот Ташев Трајанчо од Велес, против тужениот 
Панов Симеон од Велес, сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во судот заради 
прием на тужба или во истиот рок да постави свој 
полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се 
јави и не постави свој полномошник, за привремен 
застапник на тужениот му се одредува стручниот 
соработник во Основниот суд во Велес, Валентина 
Пернинковска која ќе ги има сите права и должности 
на законски застапник по предметот, се додека 
тужениот или неговиот поплномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека поставил старател, согласно чл. 
79, ст.2 т. 4 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 739/98. (16034) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Се повикува тужениот Шаини Алфонс Елса од СР 

Германија со непозната адреса да се јави пред 
Основниот суд во Гостивар или постави свој 
полномошник кој ќе го застапува по предметот П.бр. 
614/98, во кој е тужен од страна на тужителот Шаини 
Мехмед Африм од с. Форино. 



30 септември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Доколку не се јави или не постави свој полно-
мошник, во постапката ќе го застапува привремениот 
застапник Герасим Герасимоски - стручен соработник 
при Основниот суд во Гостивар се до правосилното 
окончување на овој спор. 

Од Основниот "суд во Готивар, П.бр. 614/98.(15696) 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
Пред Основниот суд во Охрид се води спор за 

развод на брак, по тужбата на тужител ката Стојевска 
Славица, против тужениот Сојевски Симеон од 
Валандово, со последно место на престој во Република 
Македонија, с. Долно Лакочереј - општина Охрид, 
сега со непозната адреса во Австралија. 

Центарот за социјални работи на тужениот му 
постави старател и тоа адвокатот Ацо Балоски од 
Охрид, кој ќе го застапува се додека тужениот или 
негов полномошник не се појават во судот. 

Од Основниот суд во Охрид, П.бр. 1237/98. (16116) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Стефановски (Гулевски) 

Никола Јакиме од с. Д.Б.Црква со последно место на 
живеење во Аргентина како и секој друг што знае за 
него или за неговиот живот да се јави во Основниот 
суд во Ресен во рок од три месеци од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, 
лицето ќе се прогласи за умрено по постапката што 
следува. 

Од Основниот суд во Ресен,Впп.бр.З5/98. (16035) 

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

за развод на брак по тужбата на тужителот Шерифи 
Браим од с. Стримница - Тетовско, против тужената 
Гзиме Шерифи родена Ил>ази од с. Стримница, сега со 
непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред 
судот, да достави адрерса и одреди свој полно•мошник 
во постапката по овој предмет. 

Во спротивно, дококу во определниот рок не се 
јави пред судот и не одреди свој полномошник, судот 
преку ЦСР - Тетово ќе бара поставување на при-
времен старател кој ќе се грижи за нејзините права и 
интереси во постапката по овој предмет, до право-
силно завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 14/98. (16036) 

Пред овој суд води процес за развод на брак по 
тужбата на Имери Анмдуи Јамин од с. Порој, против 
Имери родена Бајрами Нури Надире од с. Порој, а 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот да се јави на судот или по-
стави свој застапник. Во спротивно, ќе и биде поста-
вен привремен старател кој ќе го води процесот во 
нејзино име до окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 686/98. (16037) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Мерије 
Демири од с. Одри, против тужениот Шериф Демири 
од Тетово, ул."Вардарска" бр. 22, а сега одселен во 
Скопје, со непозната адреса. 
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Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка. Во спротовно, по истекот 
на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку 
Центарот за социјална работа - Тетово ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 865/98. (16112) 

Пред ОВОЈ суд води процес Ислами Ајет Садудин од 
с М. Речица, против Беќири Имер Фитим и Бесник од 
с М. Речица, а сега со непозната адреса во странство. 
Се повикуваат тужените* во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да достават адреса или 
постават свој застапник, поистекот на овој рок судот 
ќе им постави привремен старател кој ќе го води 
процесот во нивно име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.856/98. (16113) 

Пред овој суд се води процес за измена на пресуда 
по тужбата на тужителот Бучковски Тони од с. Јегу-
новце, против Мишовска Валентина од с. Раотинце, а 
сега со непозната адреа во САД. Се повикува 
тужената да се јави во судот во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот, или постави свој застапник. 
По истеков- на овој рок судот ќе и постави привремен 
старател КОЈ ќе го води процесот во нејзино име. 

Од Основниот суд ЈВО Тетово, П.бр.650/98. (16114) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
доделување на малолетници по тужбата на тужителот 
Флорије Мифтари родена Ќамили од с. Порој, против 
тужениот А Ј Д И Н Мифтари од Тетово, ул. "Вонвар-
дарска" бр. 15, а сега на непозната адреса во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави на Основниот 
суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот или да одреди полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјални работи во Те 
тово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе 
го застапува до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 682/98. (16115) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2483/98, на регистарска влошка бр. 1-31416-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејности на Претпријатието за промет „КАВРАК КО-
МЕРЦ" д.о.о. експорт импорт, ул. „Иван Андреев" бр. 
8, Кратово. 

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2483/ 

98. (308) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1885/98, на регистарска влошка бр. 02003190-
8-03-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието Друштво за производство, про-
мет и услуги „МИЛА" Весна ДООЕЛ експорт-импорт, 
ул. „Бојмија" бр. 4/22, Скопје. 

Дејности: 93.02, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.04, 93.05, 18.21, 18.23, 18.24, 18.22, 18.24, 
74.20/2, 74.20/5, 7420/3, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52/ 
48 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2,50.40/2, 50.50, 51.21,51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53 , 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 51.70, 51.46, 51.35, 
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51Ј0, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51, 57, 74.84, 52.33, 51.45, 
74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехр>анбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име *и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Богдан<ска Весна, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1885/ 
98. (309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1703/98, на регистарска влошка бр. 02003177-
8-09-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
Трговското радиодифузно друштво „АРВАНА - 1" 
ДООЕЛ с. Матејче Липково. 

Изјава за соновање на друштвото од 5.06.1998 го-
дина, а нејзин основач е Шабедин Шабани од с. Ма-
тејче, Липково. 

Дејности: 92.20. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а 

одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување на друштвото обез-

бедат Исмаил, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1703/ 
98. (314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2687/98, на регистарска влошка бр. 1-20914-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ца-
ректор на Претпријатието за производство, откуп и 
трговија на големо и мало експорт-импорт „АЛСИП" 
ц.о. Скопје, ул. „Франклин Рузвелт", бр. 2/4-30. 

Се брише досегашниот директор Валентина Нико-
ловска, а се запишува новиот директор Анета Димова. 

Од Основниот суд Скопје I - <Скопје, Срег. бр. 2687/ 
98. (315) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1838/98, на регистарска влошка бр. 02003215-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за земјоделско производство и трговија 
„ГОЛИШ" Иван и др. д.о.о. Кавадарци, ул. „7-ми Сеп-
тември" бб. 

Дејности: 01.1, 01.22,15.21, 41.2, 51.31, 51.33. 
Друштвото во правниот промет со трети лица наста-

пува 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 про-

мет е Керов Иван - управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1838/ 

98. (316) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2546/98, на регистарска влошка бр. 1-46185-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач на Производно, услужно-трговско претријатието 
„ВА-ЛИ" увоз-извоз п.о. Кавадарци, ул. „Ленинова" 
бр. 26. 

На ден 24.06.1998 год. пристапил Љупчо Ристов. 
Во внатрешен промет се проширува дејноста 15.21. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2546/ 

98. (317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2468/98, на регистарска влошка бр. 1-15328-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1139/98, на регистарска влошка бр. 
020029167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги „МОБИЛ ДИЗАЈН - МД" Канцел Л.Ц. 
дооел експорт-нмиорт бул. „Партизански одреди" бр. 
70 б, Скопје. 

ректор на Претпријатието! за промет и услуги „ЛИГМА 
КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Прохор Пчин-
ски" бр. 58 - Скоцје. 

Се брише досегашниот Јанде Лазаровски, а се запи-
шува новиот директор Бети Петровска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2468/ 
98. (318) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2320/98, на регистарска влошка бр. 1-64919-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на 
основач, промена на директор на Трговското петприја-
тие „ИМПЕРИАЛ ТХУИ" импорт-експорт д.о.о. Те-
тово, ул. „29 Ноември" бр. 9. 

На ден 03.06.1998 пристапил: Претпријатието за 
транспорт и шпедиција „ИМПЕРИАЛАТРАНС -
ТХУИ". 

Се брише: Милош Наумоски, директор без ограни-
чување. 

Се запишува: Милош Наумоски, директор без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2320/ 
98. (319) 

Основниот суд« Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2753/98, на регистарска влошка бр. 1-249-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на дирек-
тор на Државното училиште за физичка култура „МЕ-
ТОДИ МИТЕВСКИ - БРИЦО" „Железничка" бб, 
Скопје. 

Се барише досегашниот застапник Анастасов 
Стефчо, в.д. директор, а се запишува новиот директор 
Анастасов Стефчо, директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2753/ 
98. (320) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2441/98, на регистарска влошка бр. 6-
02001079-000-09, го запиша во судскиот регистар осно-
вањето на трговец поединец на Угостителство - Сенд-
вичара „ГОЦА" ТП Лазареска Томе Гордана, ул. 
„Живко Брајкоски" бб, Гостивар. 

Основач: Лазареска Гордана од Гостивар. 
Дејност: 080129. 

ТП во правниот промет со трети лица истапува за 
свое име и своја сметка, а за обврските во правниот 
промет одговара лично со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застанување е Лазареска Гор-
дана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2441/ 
98. (321) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.. бр. 2691/98, на регистарска влошка бр. 1-14201-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатието за трговија, производство и угостителство 
„ПОДГОРА" цо експорт- импорт, Врапчиште. 

Дејност: 55.11,55.12, 55.392. 
Лице овластено за застапување во надворешниот 

трговски промет е Муса Салаји, директор на претпријати-
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Основање на дооел од страна на странски основач 
Канцел Л.Ц. САД. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14. 
26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 36.62, 36.63, 
37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23 , 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 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, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.33, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 
52.23, 52.24, 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, 52.63, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.2(У5, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот со стоки и услуги, 
консигнациона продажба на странска стока, комисио-
на работи, реекспорт, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет 
е Лијана Хаџи-Кимова, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1139/ 
98. (115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2643/98, на регистарска влошка бр. 1-6099-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма 
Претпријатие за професионално оспособување и врабо-
тување на инвалиди, производство на мебел и опрема 
од дрво и метал, промет и услуги „МОБИЛАРТЕ" АД 
Скопје с. Орешани, Скопје. 

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Прет-
пријатие за професионално оспособување и вработу-
вање на инвалиди, производство на мебел и опрема од 
дрво и метал, промет и услуги „БУЈОТО ИМОБИЛ АР-

ТЕ" АД Скопје с. Орешани Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2643/ 

98. _ _ _ _ _ (304) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1630/98, на регистарска влошка бр. 1-10533-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата и проширувањето на дејноста на Претпријатието 
за трговија на големо и мало „АЉБА СОМПАНИ" 
д.о.о. увоз извоз, ул. „Благоја Тоска" б.б 

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трго-
вија на големо и мало „АЉБА СОМПАНИ" Д.о.о. увоз 
извоз, ул. „Благоја Тоска" бб, Тетово. 

Дејности: 20.10/1, 10.20, 20.10/2, 36.11, 20.30, 20.51, 
20.52. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1630/ 
98. (310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3183/96, на регистарска влошка бр. 1-68148-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на „ФИМ" д.о.о. Претпријатие за проектирање, гра-
дежништво и инженеринг, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 29/1-
4, Скопје. 

Се брише Талески Горан, а се запишува Станчев 
Олег. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3183/ 
96. (311) 

• Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1640/98, на регистарска влошка бр. 02002905-
6-0110-000, го запиша во судскиот регистар Уписот на 
трговец-поединец Бенд АСТОР Манасков Мирко 
Илија ТП, ул. „Народен Фронт" бр. 3, Велес. 

Дејности: 92.31/1. 
Тршвецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Манасков Илија, управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1640/ 

98. (313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2171/98, на регистарска влошка бр. 02003171-
6-01-000, го запиша во судскиот регистар Усогласува-
њето со ЗТД ТП за трговија на мало „БАМБИ-60" 
Ржаров Кочо Љупчо, ул. „Љубљанска" бр. 2, Велес. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.47. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
своите обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Ржаров Љупчо, управител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2171/ 

98. (312) 

Основниот суд Скопје ! - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1261/98, на регистарска влошка бр. 02003528-
8-09-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за промет и услуги „ЕУРОНЕТ" 
'Благородна ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Васил Гла-
винов" бр. 2/16-17, Скопје. 

Стариот назив на друштвото: Претпријатие за про-
мет и услуги „ЕУРОНЕТ" д.о.о. експорт-импорт, ул. 
„Васил Главинов" бр. 2/16-17, Скопје. 

Новиот назив на друштвото: Друштво за промет и 
услуги ЕУРОНЕТ - Благородна ДООЕЛ експорт-им-
порт, ул. „Васил Главинов" бр. 2/16-17, Скопје. 

Од друштвото истапува основачот Претпријатие за 
промет, увоз извоз „ЛИКОН" д.о.о. ул. „Васил Глави-
нов" дел. згр. Интекс 2/16,17, Скопје. 

Пристапува содружникот Костадиновска Благо-
родна од Скопје. 

Дејности: 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 
15.8, 15.9, 15.11, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29:71, 29.72, 31.10, 31.40, 
31.61, 31.62, 32.10, 33.30, 36.65, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40? 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехрам-
бени производи, надворешна трговија со непрехрам-
бени производи, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, продажба на стока од консигна-
циовен склад (странска), продажба на стоки во соп-
ствени и туѓи слободни царински продавници, извоз-
увоз на стоки и услуги во слободни царински зони, 
извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет 
со Грција и Бугарија, услуги на истражување, давање и 
користење на информации и знаења во стопанството. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
превземени во правниот промет со трети лица одговара 
со целиот свој имот. 

За управител на Друштвото е именувано лицето 
Манчев Митко без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1261/ 
(688) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1923/98, на регистарска влошка бр. 02003545-
6-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на 
трговец поединец Колонијал „БУЛЕВАР" Минит Зеј-
нула Рецепи с. Градец, Општина Гостивар. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27. 

Во правниот промет со трети лица, управителот Ми-
нит Рецепи од с. Градец, Општина Градец истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1923/ 
98. (689) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 1922/98 на регистарска влошка бр. 02003533-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговец-поединец Угостителски! дуќан - Чајџилница 
КОДРА ТП Елези Авмет Ќани с. Д. Бањица, Гостивар. 

Дејност• 55.30/1. 
Во правниот промет со трети лица, управителот 

Елези Ќани од с. Д. Бањица општина Гостивар иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1922/ 
98. (680) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 2543/98 на регистарска влошка бр. 02003448-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трго-
вец поединец РИНА Кафетерија Хаки Миљаим Ља-
тифи ТП, ул. „Локалитет Гарнизон" бр. 10. Куманово. 

Дејност: 55.30/2. 
Управител: Хаки Мил>аим Л>атифи, со неограни-

чени овластувања. 
Седиште• ул. „Локалитет Гарнизон" бр. 10, Кума-

ново. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2543/ 

98. (682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 2408/98 на регистарска влошка бр. 02003364-6-01-
000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трго-
вец поединец БЕНИ Трговија на мало, Зија Јетиш Са-
ити ТП „Локалитет Гарнизон" бр. 41. Куманово. 

Дејност: 52.42. 
Управител: Зија Јетиш Саити. 
Седиште: „Локалитет Гарнизон" бр. 41, Куманово. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2408/ 

98. (683) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 2718/98, на регистарска влошка бр. 1-55045-0-
0 - 0 ј а запиша во судскиот регистар промената на фир-
мата и директор на Претпријатието за производство, 
промет и услуги „ГОКО ТРЕЈД КО." д.о.о. експорт-
импорт, ул. „203" бр. 7, Гостивар. 

Се брише Стефановски Стевче, директор без огра-
ничување, а се запишува Стефановска Снежана, дирек-
тор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2718/ 
98. (684) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2242/97 од 31.Ш.1998 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Зора 
Комерц" увоз-извоз од Скопје,ул."Благоја Стефанов-
ски" бр 8/6 , со жиро сметка 40110-601-107843. 

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

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

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03 .X. 1998 година, во 10,10 часот, во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15850) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 795/98 од 21.IX. 1998 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот ПТИУ "Јуинг -
Тренд" од Скопје, с. Долно Соње број 58, со жиро 
сметка 40100-601-110013. 

Истата не се спроведува и се заклучува. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15789) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
250/98 од 17 IХ. 1998 година над П П "Митиќ-5" - Би-
тола, ул."Даме Груев"бр. 105 дејност трговија на мало, 
со жиро сметка 40300-601-34207, што се води при З П П 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15697) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со 
решението Ст.бр.738/96 од 17.IХ.1998 година е от : 

ворена стечајна постапка над ДОО "Нова Трговија" 
од Кочани,ул."29 Ноември", со жиро сметка 40400-
601-4265 при З П П Кочани. 

За стечаен судија е одреден Здравков Симеон, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одредена Ѓоргиев Ванчо, 
дипомиран екомист од Кочани ул."Брегалничка" бр.4, 
телефон 26-726. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
да ги пријават своите побарувања кај стечајниот 
управник, со таксирана пријава од 600,оо денари. 
Доверителите кои пријавуваат различни• права, во 
пријавите мора да означат предметот на кој постои 
различно право начинот и основата на засновањето на 
тоа право, како и обезбеденото побарувања. Прија-
вените побарува да се поткрепат со докази. Се 
повикуваат должниците да ги намират долговите 
према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување утврдување на пријавени-
те побарувања (испитно рочиште) се закажува на 
10.ХI.1998 година, а во Собранието на доверителите 
(извештаЈно рочиште) се закажува за 17.ХI.1998 
година, во 12 часот, во судница I во овој суд. 

Огласот е истакнат на Огласната табла на судот 
на 19.IХ.1998 година во 11 часот. 

Од Основниот суд во Кичево. (15943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 278/98 од 26.V1.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот ППТ "Пре-
сто" - Скопје, ул."Рихини" бр. 6а, жиро сметка 40120-
601-157636. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16060) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
260/98 од 18 IX 1998 година над ТУП "Багат Л.Ц." -
Битола, ул."Матија Губец"бр. 68-а дејност трговија на 
мало, со жиро сметка 40300-601-69799, при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16076) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.169/96 од 17.IХ.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП "Евроконти-
нентал" од Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 112/18. 

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

За стечаен управник е одреден Среќо Матески од 
Тетово,ул "Б. Стефановски" бр.8. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги при]ават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03.ХI.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (16111) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
243/98 од 24.IХ.1998 година, над Приватното претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Лени" - Битола, 
ул. "Столарска" бб, со трговија на големо и мало и 
жеиро сметка 40300-601-14333 при ЗПП - Филијала 
Битола, поведе стечајна постапка, но не ја спроведе и 
Ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1168/96 од 17.IХ.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претприја 
тие "Ана-Марија-Ко" - Скопје, ул."Партизански 
одреди" бр. 155-К-2, жиро сметка 40120-601-310508. 

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

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16145 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 9/98 од 16.1X1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет и услуги "Б.П. Пиво-Комерц" експорт-импорт 
Д.О.О. од Скопје,ул ."Партизански одреди" бр., 4/2-2 
со жиро сметка 40100-601-337526. 

За ликвидационен управник се определува Ефтим 
Петров од Скопје, бул. "Ј.Сандански" бр. 50/3-2, 
телефон 452-084 именуван од претпријатието. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
послед•ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 80/98 од 2.1У.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над ПП "Вадекс" 
увоз-извоз Ц.О. од Скопје, ул."Анкарска" бр., 33/28 со 
жиро сметка 40120-601-261619. 

За ликвидационен управник се определува Вио-
лета Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.Х.1998 година, во 11,00 часот во 
соба број 46 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15948) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 130/98 од 4.V.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Трговското 
претпријатие "Сан Комерц Компани"експорт-импорт 
ДОО од Скопје,ул."Париска комуна" бр., 14/2-13 со 
жиро сметка 40110-601-328252. 

За ликвидационен управник се определува Виоле-
та Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4, 
телефон 119-141. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират• долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 25.Х.1998 година, во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 46/98 од 25.IХ.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Агровет" ц.о. од 
Скопје, ул."Баница" бр., 26 со жиро сметка 40100-601-
72322. 

За ликвидационен управник се определува Ацев-
ски Зоран од Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 2/4-21. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 



Стр 2560 - Бр. 48 ' 

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према Претпријатието во ликвидацијата, во рок 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16089) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава парцела на КП број 5897/1, план во 
Кучевиште, сопственост на Иванов Симеон од 
Скопје, и тоа една половина идеален дел со површина 
од 898,5 метри квадратни, по цена од 100 денари за 
еден метар квадратен или вкупно 89.850,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето 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-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Пенчевска, со службено седиште во 
општина Чаир во Скопје. (15097) 

Се продава парцела на КП број 1532 во место 
викано Сидоски Брест, КО Радишани , сопственост на 
г-ѓа Трајанка Крстева од Скопје, 8/418 идеален дел со 
површина од 212 метри квадратни, по цена од 80,00 
денари за метар квадратен или вкупно 16.880,00 
денари како и 3/418 идеален дел од истата парцела 
што изнесува 79 метри квадратини по цена од 80,00 
денари за еден метар квадратен или вкупно 6.320,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето 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-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Парчевска, со службено седиште во 
општина Чаир во Скопје. (15629) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП број 
347, план 3, скица 8, место викано Гладно Поле, класа 
5, површина 15.060 метри квадратни, КП бр. 347 план 
3, скица 8, место викано Гладно Поле,класа 4, 
површина 7.760 метри квадратни во К.О. Мршевци, а 
сопственост«• на Силвана Ерац, КП 522, план 5, 
скица10, скица 10, култура нива, класа 5, површина 
8.620 метри квадратни; КП 523 план 5, скица 10, 
кулура лозје, класа 3, површина 2.630 метри квадратни 
сите три парцели во место викано Куле Дере, во К.О. 
Дељадровци сопственост на Силвана Ерац за цена од 
320,00 денари. 

Исто така се продава и нива - површина 1643 
метри квадратни, двор површина 500 метри квадратни 
и под објект површина 127 метри квадратни построена 
во КП 774, план 6, скица 9, во место викано Село, 
класа 4, во К.О. Мршевци, а сопственост на Силвана 
Ерац, Снежана Пиличковска и Марија Стаменовиќ 
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на по идеален дел од 1/3, како наследници на Ерац 
Милован од с. Мршевци, по цена од 320,00 денари. 

Се повикуваат задничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие замјиште 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 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Л у г о в -
ски" ББ - Трговски центар Автокоманда, Општина 
Гази Баба - Скопје. (15964) 

Се продава земјиште - нива построена на КП број 
214, план 4, скица 5, место викано Бутурес, класа 4, 
површина 1160 метри квадратни, во КО Г. Соње, 
сопственост на Блажевски Благоја село Долно Соње, 
бр. 9 за цена од 200.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици 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 при-
фаќањето на "понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за Прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" ББ -
Трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба -
Скопје- Г15220) 

Се продава земјоделско земјиигге-нива построена 
на КП бр. 926/2, план уп.бр. 1/01-274 од 22.1Х.1998 
година на место викано Дубни пут, овошна градина 5 
класа со површина од 1413 метри квадратни, опишано 
по ПЛ. бр. 659 на КО Одри, сопственост на 
Божиновски Драганов Стојан од с. Одри, за цена од 
1.800.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена едо денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник, на 
Република Македонија, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивново губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илиндекс" бр. 76, Те-
тово. (16110) 

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 
554/1, план уп.бр. 3 скица 10 со површина од а. 37, мк. 
71, со катарстаски приход од 268,90 денари, сопстве-
ност на Аручи Мустафа Адиле од с. Врапчиште -
Гостивар, според поседовен лист бр. 192 издаден од 
Г•О. - Гостивар по цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици 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 при-
фаќањето на понудата, во спротивно,го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до Аручи Адиле од с. Врапчиште - Гостивар. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Се разменува земјоделско земјиште-нива К П бр. 
1214, план уп.бр. 1103-1799/1 од 12.VIII1998 година на 
место викано Плочарица, нива 1 класа во површина од 
3000 метри квадратни, по ПЛ. бр. 145 на К О Бого-
виње, сопственост на Зилбеари Реџепа Љатиф од с. 
Боговиње и К П бр. 1727/2, план уп.бр. 1103-1799/1 од 
12.VIII.1998 година на МВ Папраница нива 2 класа во 
површина 1535 метри квадратни, опишана по ПЛ бр. 
828 на К О Боговиње,сопственост на Абдии Алита 
Сали од е. Боговиње. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици 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 
при•фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (16140) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 1/2 една 
идеална половина од К П бр.6659/2,план уп.бр. 1/03-/429 
од 22.VII.1998 година на место викано Деребај, нива 1 
класа во површина од 700 метри квадратни, опишано 
по ПЛ. бр. 8529 на К О Тетово, сосопственост на 
Бафќари Исенов Му амед од с. Голема Речица и Етеми 
Амзов Таџедин од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 208, 
за цена од 900.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ственици 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 
при>фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (16141) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.409636/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Мифтари Ибраим, с. Гургурница,Тетово. (15917) 

Пасош бр.267355, издаден од УВР - Куманово на име 
Јакупи Скендер,ул."Пролетерска бригада"бр. 11,Кума-
ново. (15941) 

Пасош бр.0477511/94,издаден од УВР -Скопје на име 
Ивица Кикиреков, ул."Гвадалахара" бр.5 а,Скопје. 

Пасош бр. 874970/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Рушид Рамадани ул."103" бр.9-с. Кондово,Скопје. 

Пасош бр. 481805/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Брдуан Сулејмани, ул. "397" бр. 3 а,Скопје. (15966) 

Пасош бр. 936263/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Шабан Усеин, ул. "Слан Дол" бр.6,Скопје. (15967) 

Пасош бр.0858511 на име Павлова Добрица, ул. 
"Саемска" бр. 20, Кочани. (16039) 

Пасош бр.0115264,издаден од УВР - Кочани на име 
Јованов Руме, с. Грдовци,Кочани. (16040) 

Пасош бр. 1029368 на име Лазов Марјанчо, с. Росо-
ман,Кавадарци. (16041) 

Пасош бр. 145580 на име Сулејмани Ќани»е. Чегране, 
Гостивар. (16042) 

Пасош бр 945762, издаден од УВР - Штип на име 
Ефремов Горанче, ул."Косовска" бр. 149,Штип. (16044) 

' Пасош бр.0416716,издаден од ОВР - Радовиш на име 
Тасев М.Славе, с. Злеово,Радовиш. (16045) 

Пасош бр.784339/96, издаден од ОВР - Струга на име 
Петкоски Трајко, ул."Партизанска" бр. 31,Струга. 

Пасош бр. 760942/96, издаден од УВР - Куманово на 
име Мухареми Скендер, с. Лојане,Куманово. (16048) 

Пасош бр.0863725,издаден од ОВР - Дебар на име 
Дука Арбунеша ул."Џ.Уштеленца"бр.47,Дебар. (16049) 

Пасош бр.0185998,издаден од ОВР - Дебар на име 
Дука Мусли, ул.иЏ.Упггеленца" бр. 47,Дебар. (16050) 

Пасош бр. 1004482,издаден од УВР - Штип на име 
Камчев Ангел, ул."Солидарност"бр. 11/17,Штип. 

Пасош бр. 910469, издаде« од УВР - Скопје на име 
Демир Џурџеман,ул."Брсјачка буна" бр.94,Скопје. 

Пасош бр.1089112, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмет Хасан, ул."Нов живот" бр.20 б,Скопје. (16056) 

Пасош бр.126187,издаден од УВР - Скопје на име 
Вахит Исмаили, ул."20" бр.78, с. Сарај,Скопје. (16057) 

Пасош бр. 0161918/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Расим Лимани, с. Никоштак,Скопје. (16058) 

Пасош бр. 991796/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓевиќ Катерина, ул. "Славка Димкова" бр. 84, 
Скопје/ (16059) 

Пасош бр.280982,издаден од УВР - Скопје на име 
Драгица Томановска, ул. "Браќа Макреви" бр.25 б, 
Скопје. (16061) 

Пасош бр.435223/94, издаден од Скопје на име Бош-
Накоска Гордана, ул."Ј. Гаргарин" бр. 17/3-10,Скопје. 

Пасош бр. 941594/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Љамалари Муса, ул."Ц. Димов" бр. 116,Скопје. (16063) 

Пасош бр. 233546/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Јакупи Исмен, с. Добарце,Тетово. (16066) 

Пасош бр.97261 на име Трајанов Зоран,Радовиш. 
Пасош бр. 0219354, издаден од ОВЃ - Дебар на име 

Акиковски Аќиф, ул."Б.Поход",Радовиш. (16069) 
Пасош бр.586327, издаден од УВР - Штип на име 

Чамбов Иван, ул."Пиринска" бр. 1,Штип. (16070) 
Пасош бр.0498872,издаден од УВР - Гевгелија на име 

Танев Јанко, ул."3емунска" бр. 9,Гевгелија. (16071) 
Пасош бр. 142658,издаден од УВР - Гевгелија на име 

Митрова Соња, ул."В.Кантарџиев" бр.24,Гевгелија. 
Пасош бр. 1056488,издаден од УВР * Штип на име 

Манев Виктор, ул."Партизанска"бр.42/2,ШтИн. (16074) 
Пасош бр.356056/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Коцева Љубица, ул."В. Ѓоргов" бр.30/6,Скопје. (16087) 
Пасош бр. 160855/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Никола Радевски, ул. "Б. Орландиќ" бр.20 а,Скопје. 
Пасош бр. 1141371/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Драгана Радевска, ул."Б. Орландќ" бр. 20 а,Скопје. , 
Пасош бр. 0941535/96, издаден од УВР - Скопје на 

име Асани Неџат, ул." А. Станиќ" бр.30,Скопје.(16098) 
Пасош бр.554408/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Кочан Рамис, ул."Н. Кучевишки" бр.28,Скопје. (16103) 
Пасош бр. 624643/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ќенан Алијов, с. Кондово ул."100" бр.1,Скопје.(16104) 
Пасош бр.0005253/92, издаден од УВР - Скопје на 

име Ќаев Зоран, ул."Бриселска" бр.6-2/15,Скопје. 
Чекови од бр. 3261292 до 3261301 и од бр. 3293705 до 

3293719, од тековна сметка бр. 125896/69, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановска 
Дафина,Скопје. (15940) 

Чекови од бр. 307521 до 307530, од тековна сметка 
бр. 115560-29, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ариф Абедин,Скопје. (15953) 
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Чекови од бр. 3120791 до 3120797, од тековна сметка 
бр.2041928, издадени од Поштанска штедилница -
Скопје на име Стаматовски Нине,Скопје. (15965) 

Чекови од тековна сметка бр. 6425/01, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на 
име Диме Атанасов, ул."Д.Влахов" бр. 98-1/3, Кочани. 

Чекови од бр.298770 до 298784 од бр. 4122982 до 
4122987, 4122978 и 4122979, од тековна сметка бр. 
130640-61,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Алиевска Мелахат,Скопје. (16081) 

Чекови од бр. 2001651 до 2001655, од тековна сметка 
бр. 124427-85, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Лозановски Марјан >Скопје. (16084) 

Чекови од бр. 2347409 до 2347424, од тековна сметка 
бр. 93516-62, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Пехчевска Душка,Скопје. (16101) 

Чекови бр.2826827,2826828,2826829, 2826831, 2826841, 
2826843 и 2826844, од тековна сметка бр.37939-24, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Рамо Прентиќ,Скопје. (16109) 

Работна книшка на име Вукчевиќ Биљана,Скопје. 
Работна книшка на име Татјана Крстевска,Скопје. 
Работна книшка на име Бети Јотевска,Скопје. 
Работна книшка на име Јованчева Славне,Скопје. 
Работна книшка на име Петровски Драган,Скопје. 

Работна книшка на име Говедаровски Стојан,Скопје. 
Работна книшка на име Илиевски Драги,Скопје. 
Работна книшка на име Иванов Коста,Скопје. 
Работна книшка на име Крстев Миле,Скопје. (16073) 
Работна книшка на име Ќазим Хајриз,Скопје. 
Работна книшка на име Акуни (Забедин,Скопје. 
Работна книшка на име Драган Николовски,Скопје. 
Работна книшка на име Јашар Севдие,Скопје. 
Работна книшка на име Ацевска Божа,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Ефтим,Скопје. 
Работна книшка на име .Љури Јемни,Скопје. (16107) 
Работна книшка на име Петков Љубинка,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Музафер 

Салиу,с. Студеничани,Скопје. (16067) 
Воена книшка, издадена од скопје на име Заир 

Суат, ул."Брсјачка буна" бр. 179, Скопје. (14170) 
Чековна картичка бр.6567/56 и чековите од бр. 

205798 до 2050806,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје - Филијала - Штип на име Нановски Иван, ул. 
"В.Влаховиќ" бр.4/8,Штип. (16046)' 

Свидетелство за Ш гододина, издадено од ТУ "Наце 
Буѓони" Куманово на име Оперта Јасмин,ул."Д. Тицо-
виќ" бр. 1-2/2,Куманово. (16002) 

Церификат АДР бр.'85, издаден рд Министерсво за 
сообраќај на име Пеев Горѓи, с. <Стојаково,Гевгелија. 

(15951) 
Избирачка легитимација бр.13007829-01-01, издадена 

од Скопје на име Ангеловски Благој »Скопје. - (16052) 
Штедна книшка бр.560847-12,издадена од Стопанска 

банка АД Скопје на име Цубалевска Мара,Скопје. 
Чекови од бр. 364867 до 364869 и броевите 312384, 

од 312388 до 312390, 666649, 666650, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на 
име Миле Георгиевски, ул."Мирче Ацев" бр. 55,Штип. 

Избирачка легитимација бр.12869371-01-01,издадена 
од Скопје на име Бандева Марија,ул."Братфорска" бр. 
2/4-2,Скоп]е. (1607*8) 

Избирачка легитимација бр. 12870388-01-01,издадени 
од Скопје на име Бендевска Јана, ул."Брадфорска" бр. 
2/4-2,Скопје. (16079) 
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Избирачка легитимација бр. 12871198-01-01,издадена 
од Скопје на име Бендевски Димитрие,ул. "Брадфор-
ска" бр. 2/4-2,Скопје. (16080) 

Решение бр. 11-1558,издадено од Секретарјат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Драган Ристов,Скопје. 

Пасош бр. 111228/93, издаден од УВР - Јуманово на 
име Митромиќ Станика, с. Д. Коњаре,Куманово. 

Пасош бр. 321571/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Бил]ана,Ујдур, бул/7. Сандански" бр.84/3-12,Скопје. 

Пасош бр.1020035/97,издаден од УВР- Скопје на име 
Нуредини Сељамин, ул."5" бр.29, с. Кондово,Скопје. 

Пасош бр.784709, издаден од ОВР - Струга на име 
Полиси Кујтим, с. Долна Бел ица,Струга. (16126) 

Пасош бр.0049959 на име Јошевска Силвија,с.Утово, 
Демир Хисар. (16129) 

Пасош бр.091686 на име Османи Берат, с. Равен,Гос-
тивар. (16133) 

Пасош бр. 1022129/97 на име Хисмани Идриз, с. Сла-
тино,Тетово. , (16134) 

Пасош бр.217658/94 на име Рамадани Џеваир, ул. 
"Арсениј Јовков" бр. 18,Струга. (16135) 

Пасош бр. 186084/94 на име Рамадани Ике ул. "Ар-
сениј Јовков" бр. 18,Струга. (16136) 

Пасош бр.0863452 на име. Горенца Атве,Дебар. 
Пасош бр.0027491,издаден од ОВР - Свети Николе 

на име Митев Ѓорѓи, ул."Крсте Мисирков" бб,Свети 
Николе. (16143) 

Пасош бр. 1075710, издаден од УВР - Куманово на 
име Стојановска Нада, нас. Ајдучка Чешма бр.233, 
Куманово. (16148) 

Пасош бр.548002/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Исени Шабан, ул."Перо Стојановски" бр.6, Кума-
ново. (16150) 

"Пасош бр. 214712, издаден рд УВР - Скопје на име 
Ирфан Садри, с. Арачиново,Скопје. (16155) 

Пасош бр.947344/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Елвис Јусуфовски, ул."Ѓ. Пенков" бр.6 а,Скопје.(16156) 

Пасош бр.866275/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Огненка Козар Марковиќ, бул."П.Одреди"бр. 17/3-13, 
Скопје. (16159) 

Пасош бр.0216977 на име Иљјазовски Зини,Дебар. 
Пасош бр.0400266/94,издаден од УВР- Тетово на име 

Нуредини Рабит, с. Гургурница,Тетово. (16162) 
Чекови од бр. 2299777 до 2299782- и бр. 02088950, од 

тековна сметка бр.2311-47,издадени од Комерцијално-
инвестициона банка - Куманово на име Атанасовски 
Тане ул"Киро Антев" бр.8,Куманово. (16130) 

Чекови од бр. 3990296 до 3990300 и од бр.3302431 до 
3302436, од тековна сметка бр.30636-47, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Бранко Спир-
коски,Скопје. (16137) 

Чекови бр. 4113179 и 4113180, од тековна сметка 
бр.111290-16, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ласков Драган,Скопје. (16138) 

Чекови од бр. 3917189 до 3917192, 4287753, 4287760, 
4287761 и 4287762, од тековна сметка бр. 42732-65, из-
даден од Комерцијална б.анка АД Скопје на име Доне-
ски Серафим,Скопје. (16158) 

Работна книшка на име Стојановски Влатко,Скопје. 
Работна книшка на име Петрески Благоја ул."Мице 

Козар "бр .94,Прилеп. (16128) 
Работна книшка на име Кимоски Тони, ул."Круме 

Врлнароски" бр.66,Прилеп. (16131) 
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Работна книшка на име Симовски Миле,Скопје. 
Работна книшка на име Исмаилоски Сухат,Скопје. 
Свидетелства за I и II година, издадени од Трговско 

училиште во Скопје на име Мустафа Заим, с. Семе-
ниште, Скопје. (16118) 

Индекс бр. 112, издаден од Ф. М. У. - Скопје на име 
Ефремова Маја,Скопје. (16144) 

Даночна картичка бр.0936002 на име "Зен" увоз-
извоз Ц.О.ДНтип. (16132) 

Даночна картичка бр.403099111881,издадена од 
Управа за приходи -Скопје на име ПП"Виола",Скопје. 

Чекови од бр. 1145571 до 1145575, издадени од 
Стопанска банка - Главна филијала - Велес на име 
ГруЈовски Иван, ул."Кумановска" бр.24-1/4,Велес. 

Избирачка легитимација бр. 11288146-01-01,издадена 
од Скопје на име Бајрами Ељхам,с.Арачиново,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 11284710-01-01,издадена 
од Скопје на име Бајрами Рефик,с.Арачиново,Скопје. 

Решение бр. 25-3758, издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Кадриу Ментор, 
Скопје. (16120) 

Решение бр. 25-1011,издадено од Секретарјат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Дамир Цамовиќ,Скопје. 

Решение за компезациона работа бр.18-8706/2 од 12-
11-1996 год., издадено од Министерство за надворешни 
работи - Скопје на име "Гелкос"»Скопје. (16152) 

Пасош бр. 535902/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Микевски Александар, Скопје. 

Пасош бр. 158669/97, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Марија Стојанова, ул."Пржино" бр. 24-а,Скопје. 

Пасош бр. 228171/94 на име Неби Шефи, с. Озор-
миште, Тетово. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 

(„Сл. весник на РМ" Бр. 26/98), Акционерското Друш-
тво за телекомуникации „Македонски телекомуника-
ции" во државна сопственост Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 01/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ, 
МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ДИСТРИБУЦИЈА, 
ДИЗАЈН НА ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК 1998/99 ГО-
ДИНА КАКО И РЕКЛАМИРАЊЕ ВО ТЕЛЕФОН-

СКИОТ ИМЕНИК (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1 1. Набавувач на повикот с: Акционерско Друштво за 
телекомуникации „Македонски телекомуникации" во 
државна сопственост, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
1 2. Предмет Печатење, маркетинг, продажба, дистри-
буција и дизајн на Телефонски именик 1998/99 година, 
како и рекламирана во тслс4>онскиот именик. 
1.3 Количина: 

- с о кирилско писмо „бсло-сини страни" во тираж од 
200.000 примероци, 
- со кирилско писмо „жолти страни" во тираж од 45.000 
примероци, 
- со латинско писмо „жолти страни" во тираж од 5.000 
примероци, 
- со латинско писмо „бело-сини страни" во тираж од 
2.500 примероци. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- Квалитет 30 бода 
- Рок на испорака 20 бода 
- Поспродажни сервиси 15 бода 
- Референци на понудувачот 10 бода 
- Цени 10 бода 

- Можен продажен рекламен 
простор изразен во страни 
и во вкупен износ 10 бода 
- Услови на плаќања 5 бода 

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.6. Рок на поднесувана на понудите: 36 дена од денот 
на објавувањето на овој отворен повик до 12,00 часот, 
кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите. 
1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26 од 
12.06.1998 година) 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
2.1. Понудувачот треба со понудата да достави и листа 
на извршени печатарски, маркетинг и дизајн услуги (ре-
ференца). 
2.2. Понудувачот има обврска да изврши дистрибуција 
и продажба на телефонскиот именик, а исто така да 
изврши и продажба на рекламниот простор во тф. име-
ник по барање на нарачателот. 
2.3. Рок на печатење на телефонскиот именик: не по-
веќе од 120 дена од денот на склучување на договорот 
со избраниот понудувач 
2.4. Набавувачот го задржува правото на издавач на 
телефонски именик. 
2.5. Набавувачот го задржува правото да ја уреди пред-
ната и задната корица и бридот на секоја книга од 
телефонскиот именик. 
2.6. Набавувачот го задржува правото на надзор во 
формирањето на цената на рскламниот простор во те-
лефонскиот именик. 
2.7. Набавувачот има право на надзор во вршењето на 
маркетингот. 
2.8. Набавувачот податоците за претплатниците ќе ги 
доставува на ДАТ КАСЕТА од 4 мм. 
2.9. Понудувачот се обврзува податоците од ДАТ касе-
тата да ги користи исклучиво само за печатење на име-
никот, а по издавањето да ги врати на нарачателот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 
3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават придружната документација предвидена во 
член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со тендер 
гаранција во износ не помал од 5% од вкупната вред-
ност на понудата. 
3.5. Тендер документацијата може да се подигне во АД 
„Македонски телекомуникации", Скопје, во Центар за 
телекомуникации Телеграф Телефон Скопје, во канце-
ларија број 12 кај г-ѓа Маргарита Николовска, секој 
работен ден од 10 до 12 часот. Износот на надоместокот 
што треба да се плати при подигана на тендер докумен-
тацијата е неповратен износ од 100 ДЕМ во денарска 
противвредност пресметан по средниот курс на На-
родна банка и тоа на жиро сметка 40100-601-409621 или 
на девизна жиро-сметка преку Комерцијална банка 
Скопје 40100-620-16-25730522-1950. 
3.6. Понудувачите кои ќе купат тендер документација 
ќе имаат право да поднесат понуди. 
3.7. Понудите треба да се достават во архивата на ди-
рекцијата на АД „Македонски телекомуникации" ул. 
„Орце Николов" бб, Скопје. 



Стр 2560 - Бр. 48 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 1998 

3 8 Претставниците на понудувачите на отворањото на 
понудите потребно с на Комисијата на набавувачот да 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот 
3 9 Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 04 11 1998 год во 12 ч во просториите на дирек-
цијата на А Д „Македонски телекомуникации",.Скопје 
во салата на 4-ти кат 

4 З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

4 1 Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на Јав-
ниот повик и Законот за Јавни набавки нема да бидат 
разгледувани 
4 2 С С К О Ј понудувач може да учествува само со една 
понуда 
4 3 За дополнителни информации понудувачите може 
да контактираат со Николовска Маргарита тел 230-
366. 

Врз основа на член 42 од З а к о н о т за јавни набавки 
(„Сл . весник на Р М " бр 26/98), Фондот нa пензиското и 
инвалидското осигурување на М а к е д о н и ј а објавува 

, Б А Р АЊ Е Б р . 02-3925/98 
С О 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 О С Н О В Н И С Р Е Д С Т В А 

I. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 

1.1 Набавувач на Јавниот повик с Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македони ја , ул 
„12 Ударна бригада" бб> тел 115-133 

1.2 П р е д м е т на набавката с* 
1. 10 ф о т о коп ири марка K A N O N N P 6216 
2. 4 еркондишни марка F U J I T S U A S Y 12 А Ѕ Е со след-
ниве карактеристики• 
- ладна моќност од 11 800 B T U , 
- со топлотна снага од 12.000 B T U , 
- отстранување на влажност 1,8 L/h , 
- циркулација на воздухот во собата 475-500 м3/h  
3. 100 метри метални монтажни с т а л а ж и за архивирање 
на предмети 
I 3. Н а ј п о в о л н и о т понудувач ќе биде избран според 
следните критериуми. 
' - рок на испорака; 

- висина на цената ; 
- рок и начин на плаќање . 
1.4 П о с т а п к а т а по ј авниот повик се спроведува на 

начин и во согласност со З а к о н о т за ј авни набавки . 

II Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 

2 1. Понудата и придружната документаци ја се до-
ставуваат во согласност со член 53 и 54 од З а к о н о т за 
јавни набавки. 

2.2. Р о к на доставување на понудите по ова барал>е е 
5 дена од денот на о б ј а в у в а н о т о на повикот . 

I I I . З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 

3.1. Понудите кои не се предадени во рок , к а к о и 
оние кои не се изработени според пропозициите во ба-
р а н о т о , односно во согласност со З а к о н о т за Јавни на-
бавки , нема да бидат разгледувани. 

3.2. С е к о ј понудувач учествува само со една понуда . 
3.3. Д о п о л н и т е л н о појаснување м о ж е да се д о б и е на 

т е л . 115-133 - О т с е к за набавки и о д р ж у в а а при Фон-
дот . 

О д Комисијата за јавни н а б а в к и 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
(„Сл весник на РМ" бр. 26/98), Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија објавува 

Б А Р А Њ Е Б р . 02-3859/98 
С О 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 П А Т Н И Ч К И М О Т О Р Н И В О З И Л А 

I ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 

1 1 Набавувач на Јавниот повик е Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, ул 
„12 Ударна бригада" бб , тел. 115-133 

1 2 Предмет на набавката се патнички моторни во-
зила марка „Фиат44 тип „Уно", зафатнина на моторот 

1 000 кубика 
1 3 Количина на набавката се 7(седум) патнички мо-

торни возила 
1 4 Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми. 
- рок на испорака, 
- висина на цената, 
- рок и начин на плаќање 
1 5 Постапката по Јавниот повик се спроведува на 

начин и во согласност со Законот за Јавни набавки. 

II Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 

2 1 Понудата и придружната документација се до-
ставуваат во согласност со член 53 и 54 од Законот за 
Јавни набавки. 

2 2 Рок на доставување на понудите по ова барал>е е 
5 дена од денот на објавуваното на повикот. 

III З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
3 1. Понудите кои не се предадени во рок, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите во ба-
раното , односно во согласност со Законот за јавни на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

3 2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
3 3. Дополнително појаснувано може да се добие на 

тел 115-133 - Отсек за набавки и одржувано при Фон-
дот 

Од Комисијата за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 38-28/98 
З А З А Ф А Ќ А Њ Е Н А Т Р И И З В О Р И З А В О Д О С -
Н А Б Д У В А Њ Е Н А Н О В О П Р О Е К Т И Р А Н И Т Е Н А -
С Е Л Е Н И М Е С Т А З Д У Њ Е , Б Л И З А Н С К О И Б Е -

Л И Ц А ( П Р О Е К Т И Р Е А Л И З А Ц И Ј А ) 

1. О П Ш Т И О Д Р Е Д Б И 
1 1 Набавувачот на јавниот повик бр. 38-28/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул 
„11 Октомври" бр. 9, С К О П Ј С . 

1.2 Предметот на набавката е прибирал>е на понуди за 
зафаќање на три извори за водоснабдување на новопро-
ектираните населени места Здуње, Близанско и Белица 
(проект и реализација) 
1.3 Повикот е јавен и отворен, со право на учество на 
сите домалЈНи и странски правни и физички лица 
1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки 

2. П Р Е Д М Е Т Н А Н А Б А В К А 

2.1. Податоците за предметот на набавка ќе бидат доби-
ени со увид на секој локалитет поединечно и тоа• 
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Бр. 48-Стр. 2553, 

- изворот за с. Здуње во месноста Манасгириште; 
- изворот за с. Близанско во месноста Извориште; 
- изворот за с. Белица изворот на р. Белешница; 
Реализацијата на предметот на набавка во се е према 

предмерот. 
2.2. Заинтересираните понудувачи информации ќе мо-
жат да добијат во просториите на ЈП ЕСМ - Подруж-
ница ХЕЦ „Козјак" на ул. „11 Октомври" бр. 9 кат 9. 
соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 700 до 15°" 
часот, во времето на траењето на јавниот повик (лице 
за контакт Анастасова Коцова Елеонора, тед. 149-149; 
111-301; 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки-ако набавката е од странство), на паритет Х Е Ц 
„Козјак" изразена во германски марки. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката - услугата. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки; 

- доказ за проектирање и изведба на овој вид на 
работи за последните три години (најмалку три слични 
проекти). 

- посочувана на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот; 

- искуство на раководителот на објектот за изградба 
на слични објекти; 

- список на подизведувачи и опрема која ќе ја упо-
треби. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 10% од вредноста на понудата, со-
гласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА Н А Ј П О В О Л Е Н ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки). 

5.1. Цена на чинење 
5.2. Квалитет 
5.3. Рок на изведување 
5.4. Квалитет 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. Н А Ч И Н И РОК Н А ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса 

ЈП „Електростопанство на Македонија" 
Комисија за јавни набавки за Х Е Ц „Козјак", ул. „11 

Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија", стара зграда, 9 кат, соба 
бр. 6 на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство 
на овластените претставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ", бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во НУБ „Св. Климент Охридски" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ З А СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЧИТАЛНА 
ПРИ НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДЕНИ 

1. Набавувачот на јавниот повик бр. 1 е НУБ „Св. 
Климент Охридски", со седиште на бул. „Гоце Делчев" 
бр. 6 во Скопје. 

2. Предмет на набавка е изведување на градежни и 
градежно-занаетчиски работи за: Специјализирана чи-
тална на објектот на Н У Б „Св. Климент Охридски". 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки („Сл. весник 
на РМ" бр. 26/98). 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација со која располага на-
бавувачот се однесува за изведба на градежни и гра-
дежно-занаетчиски работи за: •Специјализирана чи-
тална ца објектот на НУБ „Св. Климент Охридски". 
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2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на На-
родната и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски", бул. „Гоце Делчев" бр. 6 во Скопје, секој 
работен ден од 8 до 14 часот, во времето на траењето на 
јавниот повик. 

3. При подигање на тендерската документација за-
интересираниот понудувач треба да уплати 2.260 де-
нари неповратен надоместок на жиро сметка 40100-788-
698 или на благајна на Библиотеката. 

4. Изведбениот проект е ставен на увид кај секрета-
рот на Библиотеката и тоа на 6, 7, 12 и 13 октомври 
1998 година од 11 до 13 часот. 

Единствен даночен број на Библиотеката е 
4030974210496. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- обем и количина на набавката (спецификација); 
- цената на секоја позиција од набавката посебно, 

како и вкупна цена на набавката изразена во денари; 
- начин на плаќање; 
- гарантен рок; џ 
- рок за извршување на работите; 
- фактор на непредвидени работи. 
7. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отворањето. 
8. Рок на прием на понудите: до денот и часот на 

јавното отворана на понудите. 
9. Доказ за финансиската способност на понудува-

чот (преку документ за бонитет, кој го издава институ-
цијата за платен промет), согласно член 22 од Законот 
и Правилникот за содржината на документот за бони-
тет, доказ дека не е во стечај, ликвидација, доказ дека 
нема забрана за вршење на дејност). 

10. Доказ за техничката способност, согласно член 
23 од Законот: 

- список на извршени услуги во последните три го-
дини со износи; 

- опис на технички постројки на понудувачот и 
мерки што ги презел за обезбедувана на квалитетот. 

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 

набавки) се: 

- техничка способност на понудувачот; 
- начин и услови на плаќање; 
- цена; 
- рок на извршување на работите. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот и истата се доставува во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик. На предната страна од пли-
кот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не 
отворај" како и бројот на јавниот повик. Во средината 
на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 
Во пликот има уште два затворени плика, од кои во 
едниот е содржана Понудата со финансиските доку-
менти, а другиот ја содржи техничката документација и 
носи ознака „документација" и точна адреса на понуду-' 
вачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 

1. Отворениот повик трае до 16.10.1998 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

16.10.1998 година во 12 часот во просториите на Народ-
ната и универзитетска библиотека „Св. Климент 
Охридски", бул. „Гоце Делчев" бр. 6 - Скопје, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

• 3. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои не се во соглас-
ност со одредбиве од Законот,за јавни набавки. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки (Службен весник на Р.М. бр.26/98), Јавното 
претпријатие Македонска радио•телевизија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.2 
ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ 

МАТЕРИЈАЛ 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Македонската радиотелевизија, бул. „Гоце Дел-
чев" бб, Скопје има потреба од годишна набавка на 
канцелариски материјали. 

Списокот на канцелариски материјали, кој содржи 
месечни количества, називи, видови и други потребни 
елементи може да се добие во Одделението за комерци-
јални работи при МРТ секој работен ден од 8 - 1 2 часот. 
1.2. Рокот и големината на испораката на одредени 
количини од вкупните количини предвидени со догово-
рот ќе се реализираат во зависност од финансиските 
можности на МРТ. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржиг 

- назив на производот (тип-марка), 
- цените на производите искажани поединечно и во 

вкупен износ, франко магацин на МРТ, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на важност на понудата. 

3.ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 
3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на Македонската радио•телеви-
зија на бул. „Гоце Делчев" бб. Скопје, или со преда-
вана на Комисијата на лице место. 
3.3. Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознака „не отворај** и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиска документација и носи ознака ,;понуда" а дру-
гиот внатрешен коверт ја содржи техничката докумен-
тација и носи ознака „документација" и точната адреса 
на испраќачот-понудувачот. 
3.4. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 
3.5. Крајниот рок за доставување на понудите е 15 дена 
од денот на објавувањето на отворениот повик. 
3.6. Понудувачот кон понудата задолжително доста-
вува соодветен документ за бонитетот од носителот на 
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платен промет^ како доказ за неговата финансиска и 
економска способност (член 22 од Законот за Јавни 
набавки) 
3.7. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не 
се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 
од членот 24 од Законот за јавни набавки. 

4. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите ќе биде извр-
шена во 10,00 часот на 28.10.1998 год. во просториите 
на Македонската радио-телевизија на 13 кат, соба 
бр. 1303. 
4.2. Претставниците на понудувачите треба на Комиси-
јата да и предадат писмено овластување за учество на 
Јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавни 
набавки). 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена, 
5.2. Квалитетот на производите, 
5.3. Рок и начин на плаќање, при што во вреднувањето 
на понудите предност ќе имаат под исти услови пону-
дите со начин на плаќање по пат на компензација. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
Отворениот повик, нема да бидат разгледувани. 
6.2. Дополнителни информации може да се добијат на 
телефон 091-213-133 и 091/112-200 лок.20-98 и факс 091/ 
221-104. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Јавното претприја-
тие Македонска радиотелевизија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИ-

РАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Дел-
чев" бб, Скопје има потреба од сервисирање и поправка 
на возила и тоа: 

- патнички возила, 
- теренски возила, 
- рспортажни возила. 
Списокот на возилата и други потребни елементи 

може да се добие во Одделението за комерцијални ра-
боти при МРТ секој работен ден од 8 - 1 2 часот. 
1.2 Повикот с јавен,.отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи1: 
- назив на ссрвисната услуга, 
- опис на одделни фази при редовно сервисирана, 

согласно важечките технички нормативи, 
- цена, 
- рок и начин на плаќање, 
- рокови за отстранување на дефектите, 
- рок на важност на понудата, 
- други карактеристични услови кои се специфични 

за одделен тип на услуга односно сервисирање. 
- Техничките карактеристики на производите (ре-

зервните делови) кои се вградуваат во возилата треба 
да се во согласност со стандардите на Р.М. и со меѓуна-

родните стандарди кои се прифатени во Република Ма-
кедонија (член 19 од Законот за јавни набавки). 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот. 
3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на Македонското радио•телеви-
зија на бул. „Гоце Делчев" бб, Скопје, или со преда-
вана на Комисијата на лице место. 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Јавната установа Центар за стручно 
образование, оспособува!ве и развој - Битола објавува 

БАРАЊЕ БРОЈ 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО 

ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ НА ПЕЛИСТЕР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на бараното е Центарот за стручно 
образование, оспособуван^ и развој со седиште во Би-
тола на ул. „Београдска" бр. 4; 
1.2. Предмет на барањето с прибирање понуди за ре-
конструкција на системот за парно греен>е во Тренинг-
цснтарот на објектот Пелистср; 
1.3. Обемот на работите даден во техничката докумен-
тација. 
1.4. Бараното е јавно, при што набавката ќе се спро-
веде со прибирање понуди во согласност со Законот за 
јавни набавки, („Сл. весник на РМ" бр. 26/98); 
1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите; 
1.6. Критериумите за избор на најповолен понудувач 
се: цена, рок на изведба, квалитет на услугите, начин на 
плаќање и документација за бонитет. 

2. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

2.1. Рок на доставувана на понудите е седум 7 дена од 
објавуван>ото во јавно гласило; 
2.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
Јавна установа - „Центар за стручно образование, 
оспособување и развој" (Комисија за јавни набавки) ул. 
„Београдска" бр. 4: 

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Техничката документација (предмер-пресметка) 
може да се подигне во просториите на Центарот за 
стручно образование, оспособуван^ и развој (Комисија 
за јавна набавка). 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудата треба да биде комплетна според сите 
ставки од техничката документација; 
4.2. Понудата треба да содржи цени по позиции и 
вкупна цена; 
4.3. Рок на изведба на предметните работи и гаранција 
на квалитетот на изведените работи. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на субјектот; 
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5.2. Понудиле се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање на архивата во Центарот за стручно 
образование, оспособување и развој; 
5.3. Понудата и другата документација се доставува во 
запечатен плик на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката „не отворај", бројот на барањето и името на 
објектот. 
Во средината на пликот треба да биде назначена точ-
ната адреса на набавувачот, пликот не смее да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот - понудувачот. 
Во затворениот плик треба да има уште два запечатени 
плика. Едниот плик треба да ја содржи понудата со 
финансиската документација и носи ознака „понуда", а 
другиот внатрешен плик ја содржи техничката доку-
ментација со точна адреса на испраќачот - понудува-
чот. 
5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитетот издаден од носителот на 

платниот промет; 
- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана 

од одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние 
кои не се изработени според пропозициите на барањето 
нема да бидат разгледани; 
6.2. Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда. 
Дополнителни објаснуван>а може да се добијат на теле-
фон 224-090. 

Врз основа на член 10,14 15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки-градежни работи на Општина Куманово, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4 
4 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. 1. Набавувач: Општина Куманово, ул. „11 Октом-
ври" б•б. Куманово 
1. 2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за 
изведување на градежни работи (земјени работи). 
1. 2. 1. Главен доводен вод од брана „Липково" до 
филтер станица во Куманово. (1-ва фаза од стационажа 
7+882,12 до стационажа 8+574,18). 
1. 3. Обемот на градежни работи е даден во тендерската 
документација. 
1. 4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид дејност. 
1. 5.Критериум за најповолен понудувач се: цена, рок, 
начин на плаќање, документ за бонитет и техничка 
оспособеност. 
2. РОКОВИ 
2. 1. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот 
на јавното отворање на понудите. 
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3. 1. Тендерската документација може да се види и 
подигне во Општина Куманово, ул. 11 „Октомври" б•б. 
Куманово, со надомест од 2000 денари. 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1 . Понудите треба да содржат единечни цени по пози-
ции и вкупна цена на понудата, според тендерот, изра-
зена во денари. 
4. 2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција). 

4. 3. Рок на изведување на предметните работи и гаран-
ција на квалитетот на изведените работи. 
4. 4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува 
сам или ќе ангажира и подизведувачи. 
4. 5. Понудувачите се должни кон понудите да ја доста-
ват следната документација: 
4. 5. 1. Придружна документација 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет изведен од носителот на плат-

ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет донесен од министерот 
за финансии; 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорното лице на понудувачот; 
4. 5. 2. Документација за техничка оспособеност: 

- референц листа и список за досега извршени ра-
боти во последните три години, по објекти, износи и 
датуми; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположивата опрема. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на субјектот. 
5. 2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот. 
5. 3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во архива на Општина Куманово, ул. „11 Октом-
ври" б•б. Куманово, или со предавање на Комисијата на 
самото место, но најдоцна до денот и часот на јавното 
отворал>е на понудите. 
5. 4. Понудата и другата документација посебно за секој 
објект се доставува во еден запечатен коверт, на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", и 
бројот на барањето и име на објектот. Во средината на 
ковертот треба да биде назначена точната адреса на 
набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква оз-
нака со која би можел да се идентификува испраќачот, 
односно понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата со финансиска документација и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешенвковерт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака „документација" 
со точна адреса на испраќачот - понудувачот. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6. 1. Отворањето на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудата ќе биде извршено на 
13.10.1998 година, вторник, со почеток во 11,00 часот, 
во просториите на Општина Куманово. 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не. се предадени во рок, какр и оние 
кои не се изработени според пропозициите на повикот, 
нема да бидат разгледувани. 
7. 2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда по објектот. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон: 0901/25-127. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набави! („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-47/487 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачателот на отворениот повик е Министер-
ство за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
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2. Предмет на набавката: 
Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Кичево - (видови и 
количини наведени во Список бр. 1). 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул „Орце Николов" бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во 
просториите на гарнизонот Кичево. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- цена (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќанње, 
- квалитет. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со „Правилникот за содржина на 
документот за бонитет" („Службен весник на Р. Маке-
донија" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

-доказ за техничка-технолошка способност на пону-
дувачот за производство на бираните производи (распо-
ложливи производни капацитети, број на запослени, 
стручни технички лица и друго). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

3. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Кичево со почеток во 11 часот, петнаесеттиот ден 
сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Р. Македонија". Во случај да петнаесетиот ден се 
паѓа во деновите за викендот или државен празник 
отворањето на понудите ќе биде наредниот работен 
ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на Јавното отворан>о на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќан>о, 
-техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 99. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" број 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-43/359 
1. Предмет на јавниот повик - Конфскционирањс на 

маскирна униформа и тоа: 
-маскирна капа 5.000 парчиња 
- маскирна блуза 3.000 парчиња 
-маскирни панталони 3.000 парчиња 
- маскирна ветровка 1.000 парчиња 
- маскирна кошула 9.000 парчиња 

Основниот материјал - ткаенината ја обезбедува 
Министерството за одбрана, а потрошниот материјал 
го обезбедуваат понудувачите. 

Конфскционирањето се врши по стандарди и голе-
мински броеви дадени од страна на Министерството за 
одбрана. 

Рокот на конфекционирање на бараните производи 
е 30 дена сметајќи од денот на доставување на ткаени-
ната, а испораката ќе биде франко Скопје. 

Пакувањето на конфекционираните производи да 
биде во петослојни картонски кутии, а што конкретно 
ќе се регулира во договорот за секој поединечен произ-
вод. 

Конфскционирањето на бараните производи ќе биде 
со можност за поделба на количината. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена (поединечно за секој производ), без пресме-

тан данок на промет, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање. 

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 
следниве критериуми: 

- висина на цената, 
- начин и услови на плаќана, 
- техничка технолошка можност за конфекциони-

рање на бараните производи, и 
- рокот на испорака. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 

обавезно да ја достави следната придружна документа-
ција: 

- документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет во согласност со „Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- изјава дека понудувачот не е во стечај и во процес 

на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

-доказ за техничката и технолошката способност на 
понудувачот за конфекционирање на бараните произ-
води (расположиви производни капацитети, број на 
вработени, стручни технички лица и друго). 

5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворан>о на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластувал>е за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, потна-
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есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". Во случај 
да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден, тогаш јавното отворана ќе се 
изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса „Министерство за 
одбрана на Република Македонија" ул. „Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се 
донесе на лице место на денот на јавното отворање на 
понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на ова јавно отворана. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67. 

Министерство за одбрана 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 416 од Законот за трговски 

друштва, а во врска со Одлуката бр. 0201-1645/2 од 
23.06.1998 година, Одборот на директори на ТЕТЕКС 
АД Тетово 

ОБЈАВУВА 

Дека Boлнapcкиот комбинат Тодор Циповски -
Мерџан ТЕТЕКС АД-Тетово со Одлука бр. 0201-1645/2 
од 23.06.1998 година изврши намалување на основната 
главнина со што проценетата вредност во износ од 
2.856.896.383,40 денари се утврдува на износ од 
1.413.888.223,00 денари и истата е запишана во тргов-
скиот регистар. 

Се известуваат сите доверители кои постоеле на де-
нот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување 
на основната главнина, дека ТЕТЕКС АД - Тетово 
гарантира да нивните побарувања ќе бидат намирени 
согласно нивната доспеаност. 

Врз основа на членот 5 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 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец септември 1998 година не може да изнесува по-
малку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 
0101 Електростопанство 8.999 

0102 Производство на јаглен 5.033 

0105 Производство на нафтени деривати 7.841 
0106 Производство на железна руда -
0107 Црна металургија 6.415 

0108 Производство на руди на обоени метали 6.107 

0109 Производство на обоени метали 8.540 

0110 Преработка на обоени метали -

0111 Производство на неметални минерали 
(без градежен материјал) 2.836 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 4.014 

0113 Мсталопрсработувачка дејност 5.522 

0114 Машиноградба 5.149 

0115 Производство на сообраќајни средства 5.155 

0117 Производство на електрични машини 

и апарати 5.602 

0118 Производство на базни хемиски производи 6.466 

0119 Преработка на хемиски производи 10.458 

0120 Производство на камен, чакал и песок 6.340 

0121 Производство на градежен материјал 8.421 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.088 

0123 Производство на финални произв. од дрво 3.286 

0124 Производство и преработка на хартија 4.650 

0125 Произв. на текстил, предива и ткаенини 3.816 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.916 

0127 Производство на кожа и крзно 2.584 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.066 

0130 Производство на прехранбени производи. 7.326 

0131 Производство на пијалаци 10.116 

0132 Производство на добиточна храна 6.629 

0133 Производство и преработка на тутун 7.285 

0134 Графичка дејност 5.535 
0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4.899 
0139 Производство на разновидни производи 5.508 

0201 Земјоделско производство 5.370 

0202 Земјоделски услуги 8.423 

0203 Рибарство 3.389 

0300 Шумарство 5.437 

0400 Водостопанство 5.334 

0501 Високоградба 4.233 

0502 Нискоградба и хидроградба 5.227 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 4.939 

0601 Железнички сообраќај 6.401 
0604 Воздушен сообраќај 10.279 

0605 Друмски сообраќај 4.520 
0606 Градски сообраќај 5.690 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 8.159 
0701 Трговија на мало 5.041 
0702 Трговија на големо 10.529 
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0703 Надворешна трговија * 7.287 

0801 Угостителство 5 343 

0802 Туристичко посредување 4 378 

0901 Занаетчиски услуги ^поправки 5 330 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 5 204 

1001 Уредување на населби и простори 6 148 

1002 Станбена дејност 9.306 

1003 Комунална дејност 6 443 

1101 Банкарство 10 672 

1102 Осигурување на имоти и лица И 424 

1103 Услуги во областа на прометот 9 885 

1104 Проектир. и сродни-тсх услуги 5.517 

1105 Геолошки истражуван>а 6.477 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освои научно истражувачка) 5.952 

1109 Деловни услуги 7.769 

1201 Образование 6.035 

1202 Научно истражувачка дејност 7.258 

1203 Култура, уметност и информации 6.268 

1204 Физичка култура и спорт 5.734 

1301 Здравствена заштита 6.542 

1302 Општествена заштита на децата и 
младината и социјална заштита 5.029 

1401 Органи на државна власт, единици на 
6.494 локалната самоуправа и други облици 6.494 

14()2 Самоуправни интересни заедници 6.945 

1403 Здруженија 9.532 

1404 Политички партии, општествени организации, 
здруженија и други организации 8.382 

Министар, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр 80/93, 3/ 
94,70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и соци-
јална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец септември 1998 година која се при-
менува за аконтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 9.500 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1253. Одлука за помилување на осудени лица . . . 2513 
1254. Одлука за воспоставување дипломатски од-

носи меѓу Република Македонија и Крал-
ството Лесото 2513 

1255. Одлука за пренесувана на правото на ко-
ристење на деловни простории . . . . 2513 

1256. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на деловни простории 2513 

1257. Одлука за отуѓување на недвижен имот 
сопственост на Република Македонија. . . 2514 

1258. Одлука за продажба на државниот капитал 
во АД РЖ „СКОПЈС Фаморд" - Скопје . . . . 2514 

1259. Одлука за определување на услови за 
градба за објектот „СОС-дстоко село", 
што треба да се гради во општината Гази 
Баба - Скопје 2514 

1260. Одлука за даван>о согласност на Статутот 
на Државното училиште за средно образо-
вание „Браќа Миладиновци" - Скопје . . . . 2515 

1261. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Основното училиште „Санде Штерјо-
ски" - Кичево , . . . 2515 

1262. Одлука за давано согласност на Статутот 
на Државното средно медицинско учи-
лиште „Јане Сандански" - Штип 2515 

1263. Одлука за дополнувани на Одлуката за 
учество на Републиката во финансираното 
на општествените организации, друштва, 
здруженија и сојузи на граѓани во 1998 го-
дина 2515 

1264. Решение за утврдувано на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2515 

1265. Решение за утврдуван>о на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 2516 

1266. Правилник за вршење на работите на Ди-
рекцијата за безбедност и контраразузна-
ван>е 2516 

1267. Правилник за содржината на посебните 
планови за стопанисување со шуми, посеб-
ните планови за одгледување и заштита на 
шуми и годишните изведбени планови . . . . 2518 

1268. Решение за поништување на Решението за 
давање одобрение за издавање на долго-
рочни хартии од вредност 2537 

1269. Одлука за изменување на Одлуката за име-
- нуван>е претседател, членови и нивни заме- , 

ници на Изборната комисија на Изборната 
единица број 10 во Општина Струмица -
дел 2537 

1270. Одлука за изменуван>е на Одлуката за име-
нување претседател, членови и нивни заме-
ници на Изборната комисија на Изборната 
единица број 54 во општините Гостивар -
дел и Долна Бањица 2537 

1271 Одлука за изменување на Одлуката за име-
нување претседател, членови и нивни заме-
ници на Изборната комисија на Изборната 
единица број. 62 во општина Гази Баба -
дел 2537 

1272. Одлука за изменување на Одлуката за име-
нување претседател, членови и нивни заме-
ници на Изборната комисија на Изборната 
единица броЈ 79 во општините Сарај - дел и 
Ѓорче Петров - дел 2538 

1273. Одлука за изменуван>о на Одлуката за име-
нување претседател, пленови и нивни заме-
ници на Изборната комисија на Изборната 
единица број 80 во општината Ѓорче Пе-
тров - дел 2538 
Исправка на Одлуката за именуван>о на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Изборната комисија на Изборната единица 
број 20 во општините Куманово - дел и 
Старо Нагоричанс 2538 
Исправка на Одлуката за именуван>о на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Изборната комисија на Изборната единица 
број 35 во општина Прилеп - дел 2538 



Стр 2560 - Бр. 48 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 септември 1998 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕ-
ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" 

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводна парници, оста-
вински расправи, иовикувањс на наследници со непоз-
нато моето на живеење и ел. - 500,00 денари. 
2. ЈАВНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ - 5.000,00 де-

нари од објавена страница во весникот. 
3. ОСНОВАЊЕ-ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот реги-

<пар на РО, 1рговсц-ноедииец, шрсшријатија и дуќани 
- 700,00 денари. 
4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО, трговец-

поединец, претпријатија и дуќани - 450,00 денари. 
5. УСОГЛАСУВАЊЕ-ПРЕТВОРАЊЕ ВО ДОО - со 

Законот за трансформација на претпријатијата и 
тр* ежените друштва - 900,00 денари. 

6. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на претстав-
ници ва на странски лица -1.500,00 денари. 
7. НОТАРСКИ ОГЛАСИ - 500,00 денари. 
8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ -

600,00 денари. 
9. РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДР•УЖЕНИЈА НА ГРА-

ЃАНИ И ФОНДАЦИИ - 500,00 денари. 
10. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ -
500,00 денари. 
И . КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ, АКТИ НА ЗАЕД-
НИЦИ, ФОНДОВИ И ЗАВОДИ - 5.000,00 денари за 
една објавена страница во весникот. 
12. ОГЛАСИ за повикуван>е на поранешни сопственици 
и нивни правни наследници (за трансформација) и ОБ-
ЈАВИ за трансформација на трети риј атија - 2.000,00 
денари. 
13. ОДЛУКИ за трансформација на претпријатија со 
онштествен капитал - 5.000,00 за една страница во вес-
никот. 

ОБЈАВУВАЊЕ ЗА НЕВАЖНИ: 

14. ПАСОШИ - 200,00 денари. 
15. ДАНОЧНИ КАРТИЧКИ И МАГНЕТНИ КАРТИ-
ЧКИ - 200,00 денари. 

16. ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ - 300,00 денари. 
17. ТЕКОВНИ КНИШКИ, чекови од тековни сметки, 
полиси, гарантни и кредитни писма и др. - 100,00 де-
нари. 
18. ЦЕРТИФИКАТ!! - 300,00 денари. 
19? Работни книшки, ученички книшки, свидетелства, 
воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други 
лични документи -100,00 денари. 

20. РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење.занаетчиска 
дејност - 200,00 денари. 
21. РЕШЕНИЕ за престанок на дејност па трговец-
ноединец - 200,00 денари. 
22. РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШ-
ТВО на странско лице - 350,00 денари. 
23. РЕШЕНИЕ за компензациони работи со странство -
350,00 денари. 

Огласната такса се наплатува на жиро сметка 40100-
603-12498 НИРО Службен весник на РМ, и на благај-
ната во работните простории. 

Исправка на Одлуката за именувано на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Изборната комисија на Изборната единица 
број 3 во општините Долнени, Топол чани, 
Кривогаштани и Витолиште 2538 
Исправка на Одлуката за именувано на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Изборната комисија на Изборната единица 
број 43 во општините Дебар и Центар 
Жупа 2539 
Исправка на Одлуката за именувано на 
претседател, членови и нивни заменици на 
Изборната комисија на Изборната единица 
број 69 во општина Кисела Вода - дел . . . . 2539 
Исправка на Одлуката за именувано на 
претседател, членови и нивни заменици на* 
Изборната комшија на Изборната единица 
број 70 во општина Кисела Вода - дел . . . . 2539 

Акти на фондовите и заводите 
13. Одлука за изменувано на Одлуката за 

утврдувано на работните места на кои ста-
жот на осигурување се смета со зголемено 
траело, степенот на зголемувањето на ста-
жот на тие работни места и постапката за 
утврдувано на фактичката состојба (во ле-
арниците) 2539 

14. Одлука за изменувано на Одлуката за 
1 утврдувано на работните места на кои ста-

жот на осигурувало се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемуваното на ста-
жот на тие работни места и постапката за 
утврдувало на фактичката состојба* (во 
кланиците) 2540 

15. Одлука за изменувал>е Одлуката за 
утврдувал>е на работните места на кои ста-
жот на осигурувал>е се смета со зголемено 
траење, степенот на зголемувањето на ста-
жот на тие работни моста и постапката за 
утврдувало на фактичката состојба (во хи7 
дроцентралите) 2540 

16. Одлука за утврдување на работните места ' 
на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, степенот на зголемува-
њето на стажот на тие работни места и 
постапката за утврдување на фактичката 
состојба (во „ЕМО" - Кичево) 2541 

17. Одлука за изменувало на Одлуката за 
утврдувало на работните места на кои ста-
жот на осигурувало се смета со зголемено 
траел>е, степенот на зголемувањето на ста-
жот на тие работни места и постапката за 
утврдувало на фактичката состојба (во же-
лезничкиот сообраќај) 2541 

18. Одлука за основицата на осигурувало за 
пресметување и~ плаќано на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурувало на 
индивидуаните земјоделци за периодот 
јули - септември 1998 година 2542 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на даноци и 
придонеси од плата за месец септември 
1998 година 2558 
Објава за просечна месечна нето плата по 
работник во Републиката за месец септем-
ври 1998 година која се применува за акон-
татитивно пресметувано на персоналниот 
данок од доход 2559 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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