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С Т Р А Т Е Г И Ј А 
ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕДГОВОР 
Стратегијата и определбите во неа за изградбата и 

натамошниот развој на системот на одбраната се бат 
зира на неделивоста, неотуѓивоста и непреносливост 
на суверенитетот на Република Македонија, на непо-
вредливоста на границите, неделивоста и неотуѓивоста 
на територијата, уставната функција на вооружените 
сили за заштита на територијалниот интегритет и неза-
висноста на Република Македонија и посебно на тоа 
што никој нема право да признае окупација на Репу-
блика Македонија или нејзин дел. 

Стратегијата за одбрана на Република Македонија 
не е насочена против ниедна друга земја, туку во сво-
јата основа е одбранбена и насочена кон одвраќање од 
агресија, но и одбрана на Република Македонија во 
случај на агресија , од било каков вид и со било каква 
цел. 

Безбедноста на нашата земја, нашите граѓани, суве-
ренитетот и територијалниот интегритет и вредностите 
утврдени со нашиот Устав се најважната задача на ор-
ганите на државната власт на Република Македонија. 

Од првиот ден на независноста Република Македо-
нија цврсто се придржува кон две главни стојалишта на 
нејзината надворешна и безбедносна политика - ед-
наква спремност за соработка со своите соседи и инте-
грирање во системите за колективна безбедност и од-
брана, со нагласени и јасни чекори за членство во 
НАТО и продлабочување на пријателството и врските 
со САД. Република Македонија исто така ја гледа сво-
јата иднина во рамките на Европската унија. 

Република Македонија не ќе може во мир и слобода 
да ужива во безбедна иднина доколку не даде свој при-
донес во подобрување на безбедноста во Југоисточна 
Европа и Европа како целина. Со приклучувањето во 
ПзМ и стремежот за членство во НАТО сака да придо-
несе за изградба на евроатлантска заедница на заед-
нички вредности и единствена верба, што се стреми кон 
спречување на војна, избегнување на опасностите кои 
можат до истата да доведат, како и кон изградување на 
праведен и стабилен меѓународен поредок в^ кој чове-
ковите права и правата на малцинствата ќе бидат до 
максимум заштитени. 

Во ова време на драматични промени во Европа и 
светот неопходно е да соработуваме со нашите парт-
нери и пријатели за да можеме д2 придонесеме во спре-
чувањето на разните нови видови на ризици по безбед-
носта на Република Македонија, Југоисточна Европа и 
Европа во целина. Во овој контекст треба да се изгра-
дува одбраната на Република Македонија, а посебно 
нејзините вооружени сили. 

Република Македонија смета дека само НАТО прет-
ставува единствен гарант за стабилноста и безбедноста 
на Европа. Република Македонија не гледа, дека освен 
НАТО постои друга, така организирана и ефикасна 
структура која може на многу ефикасен и брз начин (од 
идеја до акција) да обезбеди стабилност, спречува кон-
фликти, учествува во зачувувањето и градењето на ми-
рот во Европа и да биде гарант за одржување на стабил-
носта и безбедноста на Европа. 

Без регионална соработка и добрососедски односи 
речиси и да не е можно да се зборува за безбедноста на 
Југоисточна Европа. Во таа смисла, секоја земја треба 
да даде свој сопствен придонес во градењето на добро-
соседските односи, меѓусебната доверба и зацврстува-
њето и продлабочувањето на соработката, особено во 
одбраната; како предуслови за зајакнување на европ-
ската безбедност. Оваа соработка е единствено добра 
доколку е во духот на ЕАПС/ПзМ принципите и обла-
стите за соработка помеѓу земјите членки на НАТО и 
членки на ПзМ и не е на штета на ниту една земја. 

За одбраната на татковината можеме, сакаме, уме-
еме и имаме доволно човечки и интелектуален потен-
цијал да се справиме со проблемите и тешкотиите и да 
ги оствариме програмите со кои ќе се операционализи-
раат натамошните реформи на одбранбениот систем 
заради остварување на крајната цел: потполно и во 
согласност со ресурсите и можностите заокружување 
на одбранбениот систем, кој ќе биде способен целосно 
да ги извршува функциите и задачите сврзани со одбра-
ната на Земјата. 

Република Македонија може и мора да ја бранат 
нејзините вооружени сили, нејзината Армија, преструк-
туирана и изградена според принципите и стандардите 
на НАТО. Реализирајќи го ова ќе им овозможиме на 
граѓаните на Република Македонија и на нашата поли-
тика да имаат подобри основи за остварување на на-
шата искрена желба за наше зачленување во НАТО, 
потполно свесни дека само со членството во овој Сојуз 
до крај ќе ја заокружиме безбедноста на Република 
Македонка и со членството заеднички и рамноправно 
ќе придонесеме за зацврстување на сопствената и 
европската безбедносна архитектура. 

Активното учество во Е АПС, зголемувањето на на-
шиот придонес во регионалната соработка, соработ-
ката во разрешувањето на отворените прашања со со-
седите, постојаното наше учество во градењето на де-
мократските институции, унапредувањето на човеко-
вите права и слободи, демократската и цивилна кон-
трола врз вооружените сили, ги сметаме за неопходни 
предуслови за зачленување во НАТО. 

Учеството во НАТО/ПзМ вежбите, школувањето и 
усовршување на нашите воени и цивилни кадри во зем-
јите членки на НАТО, доеле дното и потполно реализи-
рање на индивидуалната партнерска програма и ПАРП 
(процес на анализа и проверка) - целите за постигну-
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вање на интероперативност и интероперабилност ги це-
ниме како неопходни чекори и водечка нишка за пре-
структуирање на нашиот одбранбен систем и вооруже-
ните сили според нормите и стандардите на НАТО. 

Во оваа стратегија се содржани моите гледања за 
опкружувањето на Република Македонија, нејзините 
вредности и интереси кои се водечка нишка за изградба 
на одбранбениот систем и предмет на одбрана и заш-
тита, како и мојот поглед и насоки за одбраната на 
Република Македонија. 

I. ОПКРУЖУВАЊЕ 
А. Опасности 

1. Политичките и воените фактори што доведоа до 
воена и политичка поларизација на европскиот конти-
нент (поларизација позната како поредок на студена 
војна) ја изгубија својата сила кон крајот на 80-тите 
години на овој век. Големиот историски експеримент 
на создавана диригирано општество се покажа како 
нереален и неуспешен. Со тоа• за Европа се создадоа 
услови да се изгради траен и проверен поредок што ќе 
ги обедини сите Европејци. Целите на овој нов поредок 
се низ соработка да се избегне опасноста од големи 
агресии и нови катастрофи на тлото на европскиот кон-
тинент. Но, во Европа сеуште има ризици од војна, 
нечовечност, репресии и непожелен развој на настани 
што го загрозуваат мирот на одделни земји и со тоа 
можат да предизвикаат опасност за меѓународната за-
едница. Безбедносната состојба сега се одликува со ди-
намичен развој на адаптација на секоја земја одделно на 
новите состојби на соработка, односно на предизвикот 
да се.најде себеси во новиот поредок, при што во од-
делни случаи меѓународната заедница се соочува со ре-
цидентни, а понекогаш со актуелни, непожелни воени 
предизвици. Идеолошката конфронтација е'минато, но 
остава националната, верската, големодржавната и те-
риторијалната, кои во комбинација со економските, по-
литичките и социјалните транзициони проблеми на 
државите од поранешниот социјализам и во новиот ми-
лениум на Европа можат да и пренесат дел од злото, 
војни и неправди на едни кон други. 

2. Денешниот широк спектар на акутни и потенци-
јални кризи и конфликти не претставуваат ризик за 
една поголема војна во Европа. Но, природата на де-
нешните судири, ризиците и честата желба за реша-
вање на проблемите со оружје укажуваат на постоење 
на уште многу нестабилни региони. Во најголем број на 
случаи не може однапред да се предвиди како и во кој 
правец ќе се развиваат кризите и конфликтите, а често 
не .е можно да се предвидат сите нивни последици. 

3. Во овој период се појавија и нови извори на загро-
зување на националниот и глобалниот мир и безбед-
ност: експанзија на милитантен национализам, повам-
пирување на идеите за создавање на т.н. големи ет-
нички чисти држави, етнички и религиозни конфликти, 
религиозен фундаментализам, неконтролирано ши-
рење и употреба на средства за масовно уништување, 
транснационален тероризам, шверц со оружје, шверц 
со дрога, перење пари, еколошка деградација и други. 
Технолошкиот напредок, меѓународната економија и 
еколошките закани ги надминаа рамките на земјите и 
континентите. Затоа опасностите што произлегуваат 
од овие нови извори на загрозуваа ги усложнија зада-
чите за обезбедување на националниот и глобалниот 
мир и безбедност. 

Крајот на овој век не соочи со едно помасовно и 
поорганизирано зло, како што с тероризмот кој не бира 
жртви и каде страдаат невини луѓе. Оваа појава ги 
надминува националните граници и можности на една 
земја, за што е потребна широка и координирана акција 
на меѓународната заедница за нејзиното искоренува![>е. 

Република Македонија на својата територија и како 
членка на меѓународната заедница доследно ќе ги почи-
тува и ќе помага во спроведувањето на сите меѓуна-
родни конвенции и договори за борба против терориз-
мот и со сите свои можности ќе се бори против истиот. 

4. Денес, практично ниту една држава во евроат-
лантската област не е во состојба сама, изолирано да се 
заштити од овие извори на загрозување. Затоа сите се 
соочуваме со потребата од уште поголема соработка во 
колективните системи за безбедност и одбрана и за 
нивна доизградба и прилагодување кон новите потреби. 
Во ваквите услови најголемиот дел од изворите на за-
грозување на мирот и стабилноста на Република Маке-
донија имаат идентични карактеристики како во оста-
натите земји во евроатлантската област. 

5. Силите кои се спротивставуваат на пр>оцесите на 
демократизација и интеграција се залагаат и за нови 
поделби и прегрупирања, со што не се исклучува мож-
носта од нови вооружени судири во евроатлантската 
област. Во тој случај Република Македонија со својата 
централна геостратегиска положба на југот на Бал ка-
нет неизбежно би била зафатена од такви судири. 

6. Безбедноста може да биде загрозена и при отво-
рање на ново воено жариште во регионот, меѓу некои 
од нашите соседни земји и земјите од регионот. 

7. Безбедноста на Република Македонија може да 
биде загрозена и од можните тенденции за создавање на 
глобални политички сојузи кои допираат до земјите од 
регионот како резултат на старите идеолошки опре-
делби или по основ на т.н. неформални алијанси (пра-
вославни вертикали и муслимански хоризонтална 

8. Безбедноста на Република Македонија може да 
биде загрозена и од политички сили во регионот ксУи 
преку пенетрации од различен вид можат да се обидат 
да ги остварат своите идеи за суштинско и битно влија-
ние врз политиката што ја води Република Македонија, 
а особено нејзината опција за приклучување кон европ-
ските интеграции. 

9. Заради географската местоположба територијата 
на Република Македонија од некои сили може да се 
смета погодна за премин на терористички групи подр-
жувани од некои земји заради изведување на терори-
стички акции во било кои трети земји. 

10. Како извор на загрозување на мирот и стабилно-
ста во некои земји од регионот и надвор од него досега 
се појавија и меѓуетнички и религиозни конфликти. 

Б. Перспективи 
11. Безбедносната политика мора да биде сеопфатна 

во нејзиниот пристап, да ги прссечс корените на кон-
фликтите, ако е можно пред тие да добијат милитантни 
размери. 

12. Почетните демократски и економски чекори сс 
направени. Заради општата европска безбедност и про-
сперитет сите треба да бараат начини и модалитети за 
избегнување на можноста од создавана на безбедносен 
вакуум во определени региони кои можат да ја загрозат 
безбедноста на Европа во целина. Заради ова Репу-
блика Македонија се стреми и полага право на интегра-
ција во евроатлантските безбедни структури, со ед-
накви права во постојните западни институции, особено 
во Советот на Европа, ЕУ и НАТО. Единствено овој 
начин и овој пат можат да ги елиминираат сегашните и 
идни ризици од конфликти во Европа во новиот миле-
ниум. 

13. Денес Европа е во предзорјето на новата ера. 
Интенциите на повеќето држави се интегрирана во 
НАТО и ЕУ како основи за обезбедувана просперитет 
и стабилност на континентот. Република Македонија, 
исто така, сака да се приклучи и да има своја улога во 
продлабочувањето на односите и проширувањето на 
евроатлантските интеграции, со што ќе има шанса да 
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стане дел од големото семејство и фактор на мирот и 
напредокот на Европа. 

14. Република Македонија смета дека е подготвена 
да ги вложи сите свои напори за подобрување на соп-
ствената и безбедноста на Југоисточна Европа и 
Европа во целина. Патот на интегрирање во евроат-
лантските интеграции е тежок но е без алтернатива 
доколку сакаме во новиот милениум да ја подобриме 
сопствената и безбедноста на Европа како целина. 

И. ВРЕДНОСТИ И ИНТЕРЕСИ 
А. Вредности 

1. Основите на националната безбедносна и одбран-
бена политика се предодредени и условени од основ: 
ните вредности, во кои во основа спаѓаат: 

- заштита на животот и личната безбедност на гра-
ѓаните; 

- гарантирање на независноста и територијалниот 
интегритет на државата, политичките слободи„ граѓан-
ските и човековите права, вклучувајќи ги и правата на 
религиозните, етничките, малцинските и други групи; 

- гарантирање материјална благосостојба и проспе-
ритет на граѓаните. 

Б. Интереси 
2. За остварувањето на овие вредности на безбед-

носната политика, во која безбедноста се третира инте-
грално, се дефинирани и следните интереси на Репу-
блика Македонија: 

- економска и политичка интеграција во ЕУ; 
- политичка односно воена интеграција во колектив-

ните системи за безбедност - ООН, ОБСЕ, НАТО, 
ЗЕУ; 

- развивање и заштита на демократските институ-
ции на политичкиот систем; 

- развивање на економскиот систем врз принципите 
на пазарната економија; 

- еднаква спремност за соработка со сите соседи; 
- организирање на сопствен систем на одбрана. 
3. Еден од основните интереси на Република Маке-

донија е членството во НАТО. Република Македонија 
гледа на НАТО како на еден од клучните столбови на 
модерната европска безбедносна архитектура. Во таа 
смисла, Република Македонија цврсто ги поддржува 
процесите за трансформација на Алијансата како нова 
безбедносна рамка на Европа, внатрешно прилагодена 
и проширена со повеќе земји членки, со засиленото 
Партнерство за мир и со активниот Евро•атлантски 
Партнерски Совет. Во тој правец мислиме дека зоната 
на безбедност треба паралелно да се проширува и кон 
југот на Европа, поточно, со земјите кои би влегле во 
јужното крило на НАТО. Со ова Алијансата би го 
зацврстила своето јужно крило, а земјите коишто би 
станале членки на ЌАТО, меѓу кои и Република Маке-
донија, би можеле уште ^конструктивно да придонесу-
ваат во произведувањето, а не само во конзумирањето 
мир и безбедност во регионот на Југоисточна Европа. 
Впрочем, и во досегашниот период Република Македо-
нија со својата вкупна внатрешна и надворешна поли-
тика произведуваше мир и безбедност на Балканов 

4. Република Македонија своето членство во НАТО 
го смета како трајна определба, за што во државата 
постои широк политички и општествен консензус. Од-
луката е резултат на нашата стратешка определба за 
активно учество во изградбата на пошироката безбед-
носна структура во евроатлантската област. 

5. Република Македонија е свесна за нерационално-
ста и недоволната ефикасност на изолираниот систем 
на одбрана на малите и економски недоволно моќни 
земји. Затоа уште од самиот почеток на создавањето на 

својот систем за одбрана се ориентира кон учество во 
активностите на колективните системи за безбедност, 
со крајна цел зачленување во НАТО. 

6. Од витален интерес за нас е и нашата активна 
улога во Партнерството за мир. Членството џо ПзМ 
треба да помогне одбранбениот систем на Република 
Македонија да се изгради на модерни основи, по приме-
рот на системите кои постојат во западните демокра-
тии, односно да стане ефикасен, димензиониран во со-
гласност со економскиот потенцијал и безбедносната 
состојба на земјата, како и под цивилна контрола на 
демократски избрана власт. Меѓу останатото, член-
ството во ПзМ треба да ни овозможи пренесување на 
искуствата и избегнување на дилемите и проблемите 
кои земјите членки на НАТО ги имале во процесот на 
изградба и усовршување на своите одбранбени системи, 
со крајна цел постигнување интероперативност на на-
шиот одбранбен систем со нив. 

7. Во општите, но не помалку важни интереси на 
Република Македонија, е и нејзиното учество и кре-
ирање на безбедноста во рамките на безбедносниот си-
стем на светот, каде што значајно место и улога имаат 
ООН, ОБСЕ и ЕУ-ЗЕУ. Од интерес за Република Ма-
кедонија е и постојаното унапредување на регионал-
ната и билатералната соработка во областа на одбра-
ната. 

8. Посебно место, вредност и интерес на Република 
Македонија зазема нашето учество во НАТО/ПзМ „во 
духот на ПзМ" активностите и вежбите, каде што низ 
практична реализација се врши оспособување на на-
шите офицери, подофицери, војници и цивилни лица за 
совладување на процедурите, методите и техниките на 
работа на штабовите и единиците за учество во опера-
ции за одржување на мирот, хуманитарни и операции од 
општа природа според процедурите и стандардите на 
земјите членки на НАТО. Колективното планирање на 
силите, заедничкото оперативно планирање, мултина-
ционалните формации, раководењето во, време на 
кризи, процедурите на консултација, заедничките стан-
дарди, опремата, обуката и логистиката, заедничките 

\ комбинирани вежби и соработката во инфраструкту-
рата и вооружувањето ги оценивме како неопходност 
за целосното гарантирање на нашата безбедност. Исто 
така, наш придонес кон интеграцијата во НАТО е на-
шата подготвеност да * овозможиме активности и Пре-
стој на сили на НАТО на нашата територија. 

III. ОДБРАНА 
А. За системот на одбрана 

1. Во моментов одбраната се соочува со предизвикот 
од длабока трансформација, предизвикана заради неј-
зиното неопходно преструктуирање според нормите и 
стандардите на НАТО. Иако постои правило дека мер-
ките треба да се преземаат чекор по чекор, на урамно-
тежен начин и врз основа на социјалната прифатли-
вост, сепак процесот се сведува на вложување на 
огромни напори заради длабочината на промените. 

2. Република Македонија, во согласност со нејзи-
ниот развој во модерна и демократска држава, цивил-
ната и демократска контрола врз вооружените сили ја 
<смета како една од најголемите придобивки на разви-
ените западни демократии. Нејзините натамошни ак-
тивности за развој и унапредување на состојбите во 
оваа сфера треба да бидат повеќеслојни и насочени во 
повеќе области. 

3. Подобрување на местото и улогата на Собранието 
во одбраната, покрај неговите уставни и законски над-
лежности, треба да е насочено кон поактивно учество 
во конципирањето на одбраната, донесувањето на буџе-
тот за одбрана балансиран со другите потреби на држа-
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вата, како и перманентното информирање за состој-
бите и тенденциите за развој на одбраната. 

4. Извршната власт (Владата, Министерството за 
одбрана и другите органи на државната управа), покрај 
одбранбените надлежности утврдени со Уставот и за-
кон, посебно е потребно да посвети внимание на доиз-
градување на инструментите за спроведување на од-
бранбената политика утврдена од Собранието и Прет-
седателот на Република Македонија, на правилно и на-
менско трошење на буџетот за одбрана, на доизграду-
вање на инструментите за остварувањето на раководе-
њето и командувањето со одбраната, а особено со во-
оружените сили, на преструктуирање, димензиони-
рање, опремување, професионализирање и подготовка 
на Армијата, согласно човечките ресурси и економ-
ските можности на земјата, на редизајнирање на воено-
образовниот систем, базиран на сознанијата од НАТО 
и големината и потребите на постојниот и резервниот 
состав на Армијата, на грижата за заштита на живот-
ниот стандард на воените старешини и цивилните лица, 
како и животот и условите за работа на војниците. 

5. Значајно место во остварувањето на демократска 
контрола врз вооружените сили и одбраната во целина 
зазема и подобрување на информирањето на јавноста 
за состојбите и тенденциите во развојот на македон-
ската одбрана. Тоа треба да се оствари особено со ре-
довно и годишно издавање на Бела книга на одбраната: 
на Република Македонија, достапност на информации 
преку ИНТЕРНЕТ, како и со редовни контакти на мини-
стерот за одбрана и службите за односи со јавноста на 
одбраната со домашните и странски медиуми. 

6. Република Македонија својата одбрана треба да ја 4 
изградува како систем кој ќе и овозможи оптимално 
обезбедување и заштита на нејзиниот суверенитет •и 
интегритет. Системот за одбрана се базира на изградба 
на вооружените сили, способни да водат вооружена 
борба, како и цивилна одбрана изградена во оптимален 
сооднос, која ќе обезбеди континуитет на функциони-
рањето на државата и нејзиниот политички и економ-
ски систем, ќе ја поддржи вооружената борба и воору-
жените сили и ќе преземе комплексни мерки за заш-
тита на своето население. 

7. ^Системот за одбрана, а особено Армијата, треба 
да ја реадаптираат својата структура и соодветно да го 
проценат степенот на ангажираност на персоналот, 
според нормите и стандардите на НАТО. Единиците да 
се сконцентрираат во помалку гарнизони и да се подго-
твуваат за поширок спектар на задачи, за брзо и прак-
тично дејствување, и со далеку помалку финансиски 
средства на располагање. На ваков начин ослободените 
финансиски средства потребно е да се пренасочат во 
зголемување на опремувањето и побрзаа професионали-
зација на Армијата. Во смисла на планирањето, органи-
зацијата и човечкиот напор, сето ова претставува пре-
дизвик кој никогаш порано не бил почувствував во од-
браната на Република Македонија. 

8. Цивилната одбрана, особено силите за цивилна 
заштита треба соодветно да ги следат овие промени. 
Република Македонија цивилната одбрана ја третира 
како дел од системот на одбраната со свое соодветно 
место, улога, организација и задачи. 

9. Утврдувајќи ја неминовност од натамошно пре-
структуирање на целината на одбранбениот систем, а 
посебно на Армијата, само по себе се наметнува и реде-
финираното и реформата на цивилната одбрана. Во 
овој дел посебна тешкотија може да претставува нема-
њето на заеднички норми и стандарди на НАТО земјите 
за организацијата на цивилната одбрана. Но, сепак, 
општите правила за местото, улогата, задачите и орга-
низацијата на цивилната одбрана на дел од земјите 
членки и комитетите и телата на НАТО, треба да овоз-
можат добивање на сознанија за правилно насочување 
на реформата во овој дел на системот на одбрана. По-

крај реформските зафати во другите делови на цивил-
ната одбрана, потребно е да се изврши и преиспитување 
на бројот на силите ангажирани во цивилната одбрана, 
посебно во делот на цивилната заштита. Согласно про-
мените треба да се изгради и нов систем на оспособу-
вање и обука на лицата ангажирани во цивилната од-
брана. 

10. Редефинирањето на глобалното место, улога и 
значење на цивилната одбрана треба да се гледа и од 
аспект на нејзината поставеност во однос на воената 
(вооружените сили) заради зголемување на нивната ме-
ѓусебна ефикасност и координација. 

11. Промените во сите области на одбраната треба 
да ги следи модерна и ефикасно организирана админи-
стративна структура. Ова значи дека паралелено со ре-
формските процеси потребно е да се одвива и рефор-
мата на организацијата и функционирањето на Мини-
стерството за одбрана. 

12. Раководењето со одбраната во мир и во војна се 
остварува со извршување на уставните и законските 
функции на законодавната и извршната власт. Во мир и 
во војна судската власт ги извршува своите функции 
утврдени со Уставот. Командувањето во Армијата се 
заснива врз единство во командувањето при употребата 
на силите и средства, едностарешинство и обврска за 
извршување на одлуките и наредбите на претпоставе-
ниот старешина, од војник до министер за одбрана и до 
врховниот командант. Со ова без никакви посебни теш-
котии ќе биде можно да се вклопат националните со 
интернационалните (НАТО) норми и процедури за ра-
ководење, командување и контрола. 

13. Разузнавачката дејност како единствена и ком-
плементарна, на Република Македонија треба да и 
обезбеди навремено предупредување од закани по неј-
зината безбедност. Во таа смисла треба да се преземат 
побрзи чекори за дооспособување на Агенцијата за ра-
зузнавање заради навремено предупредување за страте-
гиски закани по безбедноста на Република Македонија, 
рано предупредување за потенцијални кризи и со тоа да 
ја олесни работата на превентивната дипломатија, да 

/придонесе за подобрување на контраразузнавачките ак-
тивности, да обезбеди навремена стратегиска и. друга 
разузнавачка поддршка при планирањето и во текот на 
воените операции, како и да ги зајакне разузнавачките 
односи и размената на податоци значајни за одбраната 
со странските разузнавачки служби, посебно во обла-
стите каде што нашите разузнавачки способности се 
ограничени. 

За внатрешните потреби на единиците и штабовите 
на Армијата на Република Македонија, Министер-
ството за одбрана да вгради и организира разузнавачки 
елементи во сите единици, штабови и команди на Ар-
мијата, неопходни за планирање и водење на воените 
операции и следењето на борбениот распоред и делу-
вање на непријателските единици во допир или предви-
дени да се вклучат во борба и/или друг вид на дејство 
против нашите сили пред и во текот на евентуална 
вооружена борба. 
Овие елементи мора да се во постојана соработка, 
единство и комплементарносг со Агенцијата за разуз-
навање. 

14. Основна рамка и извор за продолжување на про-
цесите на преструктуирање на Армијата треба да се 
научените лекции од нашата досегашна меѓународна 
соработка заради усвојување на знаењата сврзани со 
нормите и стандардите кои важат во НАТО сојузот. 
Промените се неопходни поради избегнување на мож-
носта од создавање гломазна и трома, а со цел да се 
изгради помала и помобилна Армија, базирана на доби-
ените сознанија, принципи и стандарди кои важат во 
земјите членки на НАТО. 

15. Натамошните промени треба да се одвиваат во 
неколку подолу опишани насоки и дефинирани рамки. 
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Организациско-формациски промени на Армијата 
треба да се насочат кон преиспитување и нијансирање 
на мирновремениот состав на Армијата и изградба на 
мала и мобилна армија, соодветна на регрутниот потен-
цијал на земјата, динамиката на професионализација, 
степенот на опременост со вооружување и друга бор-
бена и неборбена техника и очекуваната динамика на 
нејзино опремување во период од 5-10 години во соглас-
ност со економските можности на земјата. 

16. Потребно е да се нивелира и соодносот меѓу 
мирновремениот и воениот состав со димензионирање 
на воениот (резервниот) состав на Армијата, согласно 
проектираната динамика на опремување и економските 
Можности на Земјата, посебно со средствата кои од 
буџетот за одбрана можат да се издвојат за оваа на-
мена, водејќи сметка да се обезбеди негова 100% обука 
во циклус од 4-6 години. 

17. Од особено значење за реформите е предочу-
вањето на процесот на проверка и имплементација на 
ПАРП целите за постигнување на интероперативност и 
применливост на НАТО стандардите врз целиот состав 
на Армијата, посебно логистиката. Како еден од ин-
струментите кој треба да се користат е и индивидуал-
ната програма за партнерство помеѓу РМ и НАТО. 

18. Важно е да се забрза и процесот на имплемента-
ција на сознанијата за обука, изведување на вежби и 
совладување на тактички и други вештини според пра-
вилата, доктрината и другите акти добиени од НАТО. 
Во оваа насока да се редефинира и сегашната поставе-
ност на военото образование, стручно усовршување и 
обука, со посебен акцент на интензивна изградба на 
подофицерски ќор, нивно школување и дефинирање на 
нивното место и улога во Армијата, адекватно и според 
местото и улогата на подофицерите во армиите на зем-
јите членки на НАТО, особено на Соединетите Амери-
кански Држави. 

19. Најитно треба да се преземат мерки со кои ќе се 
подобри познавањето на официјалните НАТО Ј*азици, 
пред се на англискиот јазик, со крајна цел секој маке-
донски старешина и цивилно лице, како и голем број од 
војниците, да го владеат англискиот јазик. 

20. Соодветно значење и во согласност со потребите 
и нивото на соработка да му се даде и на изучувањето на 
францускиот, односно германскиот јазик, 

21. Во Република Македонија согласно нејзината 
правна регулатива основен начин на пополнување на 
мирновремениот состав на Армијата е општата воена 
обврска, која важи за граѓаните на Република Македо-
нија од машки пол. Во пополнувањето на офицерскиот 
и подофицерскиот кадар имаат право да се вклучат и 
граѓаните од женски пол. Следејќи ги економските 
можности, човечките и другите ресурси, историската 
традиција и концептот на организирање на војската, 
воената обврска ја сметам за право и должност на гра-
ѓанинот и како индивидуално учество во одбраната на 
татковината и зачувувањето на мирот и слободата. 

22. Модерните предизвици на крајот на овој век, 
видовите на конфликти и појавата и напредокот на ви-
соката технологија во сферата на оружјето и опремата, 
како и искуството и сознанијата на земјите членки на 
НАТО придонесоа Република Македонија сериозно да 
размислува и да започне со професионализација на сво-
јот војнички состав. Со ова Република Македонија сака 
да обезбеди подобрување на мобилноста и борбената 
готовност на Армијата за полесно и поефикасно спра-
вување со сите предизвици кои ги носи модерното воју-
вање, како и оружјето и воената опрема. 

23. Професионализацијата на Армијата на Репу-
блика Македонка е неминовен процес, но не смее да го 
забавува пред се економскиот развој на Република Ма-
кедонија. Професионализам} ата треба да се гледа како 
процес и циклус со 10 годишни проекции, следејќи ги 

економските можности на земјата и средствата кои се 
издвојуваат за одбрана, како и динамиката на опрему-
вање на Армијата на Република Македонија. 

24. Република Македонија заради својата традиција 
и опкружување се определи за комбиниран модел на 
мирновремениот состав на својата Армија. Покрај зго-
лемувањето на професионалниот состав, со едновреме-
ното спроведување на општата воена обврска граѓа-
ните на Република Македонија се оспособуваат за извр-
шување на задачите сврзани со закани од воена опас-
ност или војна. Република Македонија секогаш мора да 
има население оспособено за нејзина одбрана. Овој 
пристап го сметам за дел од одбранбената доктрина на 
Република Македонија. 

25. Одбраната како функција од посебен државен 
интерес се финансира од буџетот на Република Македо-
нија. Со средствата планирани за одбраната ние всуш-
ност вршиме трансформирање на националната од-
бранбена политика во финансирана одбранбена про-
грама. 

26. Во буџетската процедура правото и обврската на 
иницијативи, нацрти и предлози е на извршната власт, а 
Собранието на Република Македонија како законо-
давно тело ја има буџетската власт. Во оваа насока 
мојата сугестија е буџетските средства за одбрана да се 
во сооднос и во функција на бруто домашниот производ 
и јавната односно буџетската потрошувачка, кои треба 
да се основни лимитирачки фактори што имаат одраз 
на способноста на Република Македонија да ги задо-
воли своите одбранбени потреби. 

Б. За реформите во Армијата 

27. Имајќи ја предвид потребата од преструкту-
ирање на Армијата според нормите, критериумите и 
стандардите на НАТО и нивното достигнување и им-
плементирање, неминовно мора да констатираме дека 
според сегашните организациско-формациски реше-
нија на Армијата и динамиката на професионализација 
потребно е да се оди на повисока фаза на внатрешна 
реорганизација на Армијата. 

28. Се планираше низ обука годишно да се проведат 
20% од единиците на резервниот состав, меѓутоа пред 
се, поради недостаток на финансиски средства во изми-
натиот период од постоењето на Армијата низ обука се 
проведени вкупно 30% од единиците на резервниот со-
став. Затоа е потребно мирновремениот состав да се 
преиспита и преструктуира, а резервниот состав да се 
намали. Притоа, циклусот на обука на резервниот со-
став треба да трае 4-6 години, а должината на обучува-
њето да биде во распон од 3 до 10 дена во зависност од 
видот и намената на единицата. 

29. Достигнатиот степен на прилагодување кон за-
падните модели на обучување бара и условува поната-
мошни промени. Заради зголемување на квалитетот и 
ефикасноста во обучувањето, потребно е бројот на цен-
три за обука на регрути да се намали и да се сведе на 1 
центар за обука на војници по договор, 1 центар за 
обука на пешадиски единици, 1 за обука на останатите 
родовски единици, 1 за обука на специјални единици, 1 
за обука на граничните единици и 1 за обука на логи-
стинките единици. 

30. Досегашниот начин на редовна месечна обука на 
старешините во единиците и командите е потребно да 
се замени со оспособувањето на старешините и коман-
дите за раководење и командување како што е органи-
зирано во НАТО, односно секоја вежба да започне со 
организациски процес на донесување на одлука и пла-
нирање, а да продолжи со раководење во борбени деј-
ства. 

31.>Поставеноста на системот за логистика не е спо-
ред стандардите на НАТО. Преструктуирајќи ја штаб-
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ната структура на Армијата според ЌАТО, во состав на 
Генералштабот да се формира управа-служба за логи-
стика со соодветни функции. Оваа промена ќе бара 
адекватни промени и во Министерството за одбрана, 
кое пред се би требало да има логистички-опигги и 
управно плански обврски и функции, опремување и на-
бавки, развој на вооружување и воена опрема, стандар-
дизација и обучување на кадри. 

32. Доктринарната определба за мала, мобилна ар-
мија која ќе одговори на предизвиците во регионот, 
ограничените транзициони финансиски можности, 
определбата за влегување во НАТО и потребата од 
усовршување на системот за поедноставно управување 
бара нов концепт, во чија основа би било оспособување 
на Армијата за самоодбрана. Нашата определба треба 
да биде-со персоналот со кој располагаме, со вооружу-
вањето кое го имаме и кое ќе го набавуваме, со распо-
ложивите финансиски средства за набавка на опрема и 
оружје, да извршиме организаци<јо формациско пре-
структуирање на Армијата според нормите и стандар-
дите на НАТО. 

33. Преструктуирањето треба да се изврши во пе-
риод од 10 години, во две фази кои би траеле по 5 
години. Реформите на мирновремениот состав треба да 
имаат приоритет, при што вкупниот состав да се димен-
зионира на 14-16.000 војници, вклучувајќи ги во оваа 
бројка и вкупниот персонал (воени старешини и ци-
вили) вработени во Министерството за одбрана, од-
носно распоредени на должност во Армијата. 

34. Вкупните сили на Армијата да се групираат во: 
сили за брза реакција, сили за поддршка и стратегиски 
сили-резервен состав. 

35. Во состав на силите за брза реакција треба да 
бидат и/или да се формираат две бригади. 

36. Во состав на силите за поддршка треба да бидат 
и/или да се формираат: силите на воздухопловството, 
гранична бригада со граничните единици, наставните 
центри и единиците за вкупно обезбедување и јадрата 
за мобилизација. 

37. Во состав на стратегиските сили треба да бидат 
сите единици од резервниот состав кои би обезбедувале 
долготрајна успешна самоодбрана и финален успех. 
Стратегиските сили би имале две основни намени во 
функција на одбраната на територијата на Република 
Македонија: прво, 7-9 резервни бригади би биле наме-
нети за главна потпора на мирновремениот состав; и 
второ, останатите сили на резервниот состав би биле 
наменети за одбрана на делови од просторот - подрачја 
во Република Македонија. 

Сите овие сили би биле потчинети на команда од 
ранг корпус. 

38. Во прва фаза е потребно да се формира една 
бригада како здружена единица, пополнета 100% со 
војници и старешини, пополнета со квалитетно лично 
вооружување, со сопствена поддршка од минофрлачи, 
со квалитетни средства за блиска противоклопна 
борба, артилерија за поддршка на поголеми далечини, 
оклопни транспортери и тенкови, средства за против-
воздушна одбрана од лесен тип и логистичка поддршка. 

39. Бригадата да биде составена од неколку бата-
лјони со можност да прими уште неколку баталјони или 
специјални единици. Баталјоните да бидат оперативни 
и оспособени за самостојни дејства со самостојна соп-
ствена поддршка. Баталјоните да бидат структуирани 
по типот и начелата на американски пешадиски и/или 
баталјон на КоВ. 

40. Бригадата треба постепено да се опремува, бата-
лјон по баталјон. Одобрените финансиски средства за 
опремувана првенствено да бидат насочени кон еден, 
потоа кон втор баталјон и финално кон бригадата, а во 
комуникациска опрема кон Министерството за од-

брана, Генералштабот и бригадата. Во опремувањето 
тежиШтето да се насочи кон огнената моќ, мобилно-
с т , средствата за комуникација, противоклопните 
средства, средствата за противвоздушна одбрана и 
средствата за логистичка поддршка. 

41. Бригадата постепено да се професионализира, 
најпрвин еден баталјон а потоа другите единици. 

42. Бригадата да биде оперативно маневарска еди-
ница, вклопена во силите за брза реакција и наменета 
за ангаж||рање на правците кои изведуваат во длабо-
чина на територијата. Вака концентрираната бригада 
ќе има кредибилитет, ќе биде фактор на одвраќање и 
ќе овозможи мобилизација и оперативен развој на по-
веќе единици во одредена подлабока зона. 

43. Обуката на бригадата да има континуитет во 
изведувана на посложени вежби, почнувајќи од четни 
па до здружени, и во изведувана на посложени гаѓања, 
почнувајќи од персоналното до колективното. 

44. Нејзиното ангажирал>е во мирно време да биде 
насочено кон изведување на вежби, гаѓања и физичка 
кондиција на целиот простор на Република Македонија. 

45. Соодветен приоритет во првата фаза да се даде и 
на реорганизацијата, опремувањето и обуката на гра-
ничната бригада со граничните единици. 

46. По истата методологија во втората фаза да се 
опреми и втората бригада. Фазите и времето на пре-
структуирање би траеле пократко доколку пријател-
ските земји членки на НАТО овој процес би го потпо-
могнале, за што свое ангажирање треба да дадат и сите 
органи на државната власт, посебно Претседателот на 
Републиката, Владата и министерствата за надворешни 
работи и одбрана. 

47. Потребниот персонал (офицери, подофицери и 
цивили) за Армијата и Министерството за одбрана би 
се определил според планираното преструктуирање на 
единиците и штабовите и реорганизацијата на Мини-
стерството за одбрана. Врз основа на ова, да се изврши 
и натамошна 10-годишна проекција на потребните ка-
дри, начинот, времетраењето и местото на нивно шко-
лување, усовршување и друго оспособување. 

48. Како можни решенија кои би го забрзале проце-
сот на опремување се сметаат: намалување на постој-
ниот персонал по природен одлив или пренасочуван>е, 
намалување на офицерскиот персонал преку значи-
телна редукција на новопримени питомци, произведу-
вана повеќе подофицери на кои почиваат современите 
армии, како и преку аналитичка проценка на работните 
места - дали и кои треба да бидат пополнети со офицер, 
подофицер или цивилно лице. 

49. Обврска на Министерството за одбрана е да ор-
ганизира, подготви и изработи пишани материјали, на-
соки, одлуки, решенија, правила и други прописи од 
негова и надлежност на врховниот командант заради 
разработка и спроведување на оваа стратегија. Врз ос-
нова на оваа стратегија, исто така потребно е да се 
разработат документи, правила, упатства и други мате-
ријали кои се однесуваат на подготовката на системот 
за одбрана за работа во воена состојба, водење на во-
оружена борба, употреба на единиците и нивни начини 
на тактичко-оперативно делување во евентуална војна 
и слично. 

50. Соодветно треба да се разработат прописи за 
учество на Армијата и цивилната заштита во мировни и 
хуманитарни и слични операции, како и за ангажирање 
во отстранување на последици од елементарни и други 
непогоди и катастрофи во мир. 

Скопје, септември 1998 година 
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1199. 
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), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
31.08.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-

СТОК ЗА ХЕНДЛИНГ УСЛУГИ 
Член 1 

Од обврската за плаќање надоместок за хендлинг 
услугите, кои ги врши ЈП за аеродромски услуги „Ма-
кедонија" - Скопје, на аеродромите во Петровец и 
Охрид, се ослободуваат воздухопловите кои што ќе 
учествуваат на мултинационалната вежба „Најдобар 
кооперативен зафат - 98", која ќе се изведе во Репу-
блика Мак<едонија* 

Член 2 
Ослободувањето од плаќање надоместок за хенд-

линг услугите се врши во период од 9.09.1998 година до 
19.09.1998 година во кој ќе се изведува вежбата од член 
1 на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр 23-2266/1 Претседател на Владата 
31 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1200. 
Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното 

образование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 24/96, 
34/96 и 35/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весники на РМ" бр. 
38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
18.05.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

ВО КУКЛИШ 

Член 1 
Подрачното училиште на Основното училиште „Ни-

кола Вапцаров" - Струмица се основа како основно 
училиште со седиште во Куклиш. 

Член 2 
Основното училиште ги опфаќа училишните обврз-

ници од подрачјето на општина Куклиш. 
Во состав на Основното училиште во Куклиш се и 

подрачните училишта во населените места Костурино, 
Раборци, Дорломбос, Мемешли, Орманли и Свидо-
вица. 

Член 3 
Дејноста на основното училиште е организирање и 

остварување на основното образование. 
Член 4 

Средствата за основање објекти, опремата, наглед-
ните средства и слично се обезбедуваат од постојните 
основни училишта „Никола Вапцаров" - Струмица, 
„Маршал 'Ип*о" - Струмица и „Маршал Тито" Мур-
тино, утврдени со билансот врз основа на пописот што 
ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука. 

Член 5 
, Наставниците, стручните работници, администра-

тивно техничките работници се преземаат од основните 
училишта од член 4 на оваа одлука. 

Член 6 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на училиштето, се формира комисија во состав: 
1. Панде Масев - раководител на Организационата 

единица на Министерството за образование и физичка 
култура - Струмица. 

2. Соња Чурлинова - стручен работник на Организа-
ционата единица на Министерството за образование и 
физичка култура - Струмица. 

3. Кирил Јанчев - директор на ОУ „Гоце Делчев" с. 
Вељуса. 

Член 7 
Формирањето на училишниот одбор, донесувањето 

на Статутот и именувањето директор на Основното 
училиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци 
од денот на уписот на основното училиште во Судскиот 
регистар. 

Член 8 
Уписот на Основното училиште во Куклиш во Суд-

скиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за основање на ново основно учи-
лиште во Куклиш, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија" бр. 38/98. • 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр 23-1887/1 Претседател на Владата 
18 мај 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1201. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија, („Службен весник на СРМ" 
број 38/90 и „Службен весник на РМ бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
1.09.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 1 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИ-
ЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
број 23-1415/2 од 20 јули 1998 година („Службен весник 
на РМ" бр. 37/98), во членот 4, став 2, по зборовите 
„Републички судски совет" се додава запирка и зборо-
вите „Македонска информативна агенција" и во член 33 
по зборот „Одлука" се додаваат зборовите „како и 
услугите за Македонската информативна агенција". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Број 23-2152/1 Претседател на Владата 
31 август 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
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1202. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за заштита на 
топографијата на интегрални кола („Службен весник 
на Република Македонија44 бр.5/98), министерот за раз-
вој, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА 

ИНТЕГРАЛНИ КОЛА 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат фор-
мата и содржината на пријавата за регистрација на то-
пографијата на интегрални кола (во натамошниот 
текст: топографија) и промените во регистарот на при-
јави на топографии и во регистарот на топографии. 

Член 2 
Пријавата за регистрација на топографијата се под-

несува во писмена форма и мора да содржи: 
1. Барање за упис во регистарот на топографии на 

образец 33 ИС Т-1, во три примерока; 
2. Податоци за подносителот и конструкторот; 
3. Приказ на топографијата со податоци од секвен-

циите; 
4. Апстракт кој се однесува на карактеристиките на 

електронската функција или функциите на интеграл-
ното коло; 

5. Изјава во писмена форма за датата, на започну-
вање на експлоатацијата, доколку топографијата, веќе 
е комерцијално експлоатирана. 

6. Доказ за платена такса за пријавувано, во еден 
примерок. 

Како прилози кон пријавата може да се достават и: 
1. примероци на интегрирани врски, изработени за 

топографијата; 
2. носачи на податоци за топографијата (магнетни, 

оптички или други); 
3. запис на податоците за топографијата (компјутер-

ски запис од датотеката, кој се применува при изработка 
на топографијата. 

Член 3 
Барањето за упис во регистарот на топографии се 

доставува на образецот ЗЗИС Т-1, кој содржи податоци 
за: 

1. адресата за кореспонденција, број на телефон и 
факс; 

2. поднесителот на пријавата (презиме, име и адреса 
за физичко лице, фирма и седиште за правно лице); 

3. застапникот (доколку пријавата се поднесува 
преку застапник); 

4. конструкторот (презиме," име и адреса); 
5. Назив и/или ознака на топографијата на инте-

грални кола, 
6. дата на 'започнување на комерцијална експлоата-

ција, 
7. прилозите: 
(I) забелешка за приложените страници на скрате-

ниот преглед на карактеристиките на електронските 
функции на врската изработена според топографијата; 

(И) забелешка за прилозите кои ја определуваат или 
илустрираат топографијата, 

(III) забелешка за приложените мустри на инте-
грална врска, изработена според топографијата, 

(IV) забелешка дека е доставена потврда за платена 
такса, 

(V) забелешка дека се доставени носачи на пода-
тоци, со наведувано на видот; 

(VI) забелешка дека е доставено овластуваа да-
дено на застапникот; 

(VII) забелешка дека с доставен печатен запис на 
податоци; 

(VIII) забелешка дека е доставена дополнителна ли-
ста со податоци за други пријавувачи, 

(IX) забелешка дека е доставена дополнителна ли-
ста со податоци за други конструктор; 

(X) забелешка дека е доставена изјава за датата на 
започнување на комерицјална експлоатација', 

(XI) потпис и печат на одговорното лице на пријаву-
вачот, доколку се работи за правно лице, односно пот-
пис на пријавувачот, доколку се работи за физичко 
лице. Во случај правното или физичкото лице прија-
вата да ја поднесуват преку овластен застапник, потпис 
и печат на застапникот. 

Образецот ЗЗИС Т-1 е составен дел на овој правил-
ник. 

Ако предвидениот простор во одделна рубрика од 
Образецот ЗЗИС Т-1 не е доволен, бараниот податок, 
со наведување на рубриката и нејзината целосна содр-
жина, се прилага како посебен прилог кон образецот. 

Член 4 
За определување или илустрација на топографијата 

можат да се достават и: 
1. цртежи или фотографии на производните нацрти 

(скици, планови), потребни за производство на инте-
гралното коло, по предметната топографија; 
2. цртежи или фотографии на маски или нивни делови 
потребни за производство на интегралното коло по 
предметната топографија; 
3. цртежи или фотографии на одделните слоеви на ин-
тегралното коло по предметната топграфија. 

Член 5 
На прилозите кои ја определуваат или илустрираат 

топографијата мора јасно и со доволна препознатли-
вост да бидат претставени одделните слоеви на топогра-
фијата, како и нивниот редослед. Сите скици кои фор-
мираат одделна целина мора да бидат изработени во ист 
размер. 

Покрај прилозите од став 1 на овој член, можат да се 
достават и носачи на податоци (магнетни, оптички или 
други), записи на податоците за топографијата, мустри 
на полупроводничката врска изработена според топо-
графијата, или дополнителен објаснувачки опис на то-
пографијата, за која се бара заштита. 

Член 6 
Прилозите наведени во член 4 од овој правилник 

можат да се означат како деловна тајна, од страна на 
подносителот на пријавата и тие се доставуваат одвоено 
од пријавата. ^ ? 

Пријавата за промените во регистарот на пријави на 
топографии и во регистарот на топографии се подне-
сува во писмена форма и мора да содржи: 

1. Барање за упис на промените во регистарот, на 
образец ЗЗИС Т-2, во три промероци; 

2. Овластување дадено на застапникот, доколку ба-
рањето се поднесува преку застапник; 

3. Соодветен доказ за правниот основ за запишу-
вање на промената; 

4. Потврда дека е платена соодветна такса; 
Член 8 

Барањето за упис на промените во регистарот од 
член 7 став 1 точка 1 на овој правилник се доставува на 
образецот ЗЗИС Т-2, кој содржи: 
1. Назначување на регистарот во кој се бара да се впи-
шат промените; 
2. Т-број односно регистарски број на топографијата; 
3. Податоци за пријавителот односно носителот на пра-
вото: презиме, име и адреса, ако се работи за физичко 
лице односно назив и седиште ако се работи за правно 
лице; 
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4. Податоци за подносителот на барањето; 
5. Назив и /или ознака на топографијата; 
6. Податоци за евентуалниот застапник: презиме, име и 
адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за 
правно лице и регистарски број на застапникот; 
7. Наведување на промената и нејзин опис; 
8. Прилози: (I) забелешка дека е доставено овластување 

на застапникот, доколку барањето се поднесува 
преку застапник; 
(II) забелешка дека е доставен доказ за правниот 
основ на впишување на промената; 

(III) забелешка дека е доставена потврда за пла-
тена такса; 
(IV) потпис и печат на одговорното лице на при-
јавувачот, доколку се работи за правно лице, од-
носно потпис на пријавувачот, доколку сс работи 
за физичко лице. Во случај правното или физич-

кото лице пријавата да ја поднесуваат преку 
овластен застапник потпис и печат на застапни-
кот. 
Образецот ЗЗИС Т-2 е составен дел на овој пра-
вилник. 

Ако предвидениот простор во одделна рубрика од 
Образецот ЗЗИС Т-2 не е доволен, бараниот податок, 
со наведување на рубриката и нејзината целосна содр-
жина, се прилага како посебен прилог кон образецот. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 03-1690/1 Министер за развој, 
3 септември 1998 година Абдименаф Незири,с.р. 

Скопје 
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И С П Р А В К А 

Во Правилникот за полагање лекторски испит, обја-
вен во „Службен весник на РМ" бр. 41 од 14 август 1998 
година, се врши следната 

И С П Р А В К А 

Образецот бр. 1, наместо после став 4 од член 14 од 
Правилникот, треба да стои пред Образецот бр. 2. 

Од Редакцијата 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Сабри Рабди-
шта од Дебар, против тужената Луиза Рабдишта од 
Дебар, сега со непозната адреса на живеење во Р. 
Албанија. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во 
определениот рок нејзините интереси ќе ги застапува 
привремено поставениот застапник до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 150/98. (14310) 

Пред орој суд се води постапка за законска издр-
шка по тужбата на тужителите Џемила и малолетната 
Дана Алиловска од с. Бајрамовци, против тужениот 
Берат Алиловски од с. Баланци, а сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во овој суд или во ис-
тиот рок да ја достави својата точна адреса на живе-
ење. 

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд 
и во определениот рок не се јави во судот или не ја 
достави својата сегашна точна адреса на живеење ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот,суд во Дебар, П.бр: 151/98. (14386) 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води парнична постапка за развод 
на брак по тужбата на тужителката Алексовска Дра-
гица од Куманово,ул."Игор Тричковиќ"' (ул."14"),бр. 
49, против тужениот Алексовски Миливоја со непоз-
ната адреса на привремена работа во Русија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса му се 
назначува привремен застапник адвокатот Зоран Со-
ларски од Куманово, кој ќе го застапува тужениот во 
оваа постапката се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават пред судот односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово,П./бр.536/98.(14321) 
ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Основниот *суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на тужителот Нафи Етеми од 
с. Нераште, против тужениот Елмаз Фејзули од с. 
Одри, Рамадан Муслиу од с. Нераште и други. 

Се повикуваат тужените Кадиме вд. Зулќуфли 
Фејзули, Абдираим Фејзули и Абдул веап Фејзули сите 
од с. Одри сега непозната адреса во Швајцарија и 
Ќефсере Џеваир Фејзули од с. Нераште сега на непоз-
ната адреса во Швајцарија, да се јават во Основниот 
суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одредат полномошник. Во спротивно 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им 
биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1072/97. (14387) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 2312/98, на регистарска влошка бр. 
02003423?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на „МАЌПЕТРОЛ" Акцио-
нерско друштво за промет со нафта и нафтени дерива-
ти ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 4, Скопје. 

Фирмата под која Друштвото истапува во правниот 
промет гласи: 
„МАКПЕТРОЛ" Акционерско друштво за промет со 
нафта и нафтени деривати - Скопје. 

Скратен назив на фирмата: „МАКПЕТРОЛ" А.Д. 
- Скопје. 

Во правниот промет со странство, фирмата се ис-
пишува: „MAKPETROL"Joint stock oil companu - Ѕко-

pje 
Седиштето на Друштвото се наоѓа на: ул. „Мито 

Хаџивасилев Јасмин" бр. 4, Скопје, Р. Македонија. 
Основната главнина на Друштвото изнесува 

3.483.842.000,00 денари, односно 112.382.000,00 ДЕМ. 
Дејности: ВА - 11, 11.1, 11.10, 11.2, 11.20, 22, 22.1, 

22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, ГГ - 23, 
23.2, 23.20, ГЈ - 30, 30.0, 30.02, 31, 31.3, 31.30, 32.20, 
32.30, 33.2, 33.20, 33.3, 33.30, Д - 40, 40.2, 40.20, 40.3, 
40.30, Ѓ - 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.25, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, Е -
50, 50.1, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.5, 50.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.24. 51.3, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.6, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52, 
52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.3, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, Ж - 55, 55.1, 55.11, 55.3, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 3 - 60, 60.2, 60.21, 60.23, 60.24, 60.3, 
60.30, 63, 63.1, 63.11, 63.12, 63.2, 63.21, 63.22, 63.23, 
63.4, 63.40, Ѕ - 65, 65.1, 65.12, 65.12/3; 65.2, 65.21, 
65.23, И - 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.32, 
71, 71.1, 71.10, 71.3, 71.33, 71.34, 72, 72.1, 72.10, 72.2, 
72.20, 72.3, 72.30, 72.4, 72.40, 72.5, 72.50, 72.6, 72.60, 
74, 74.1, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.2, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.3, 74.30, 
74.4, 74.40, К - 80, 80.4, 80.42. 

Во надворешно-тргоското работење Друштвото ги 
врши следните дејности: надворешна трговија, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворег 
шна трговија со непрехранбени производи, работи на 
посредување во надворешно трговскиот промет, рабо-
ти на застапување на странски лица, увоз и извоз на 
стоки и услуги во малограничниот промет со ситс со-
седни земји, продажба на странски и домашни стоки 
во слоб. царински, продавници, домашни превозни 
средства кои сообраќаат на странски релации со гори-
во, мазиво, рез. делови, индустриски и со други стоки, 
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туристички работи со странство, угостителски услуги 
(сместување и исхрана), меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. 

Во внатрешниот и надворешно - трговскиот про-
мет Друштвото го застапува Андреја Јосифовски -
претседател на Управниот одбор без ограничување. 

Друштвото во правниот промет има неограничени 
овластувања и потполна одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2312/ 
98. (184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1901/98, на регистарска влошка бр. 02003232-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„МЕДНА ЕЛЕКТРОНИКС" Гиронекс Трејдин Лими-
тед дооел експорт-импорт ул. „Лондонска" бр. 19, ло-
кал 26, Скопје. 

Основање на дооел од страна на странски основач 
Гиронекс Трејдинг Лимитед од Р. Кипар. 

Дејности: 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 
31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 
33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 36.63, 
37.20, 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, 51.37, 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, 51.53, 51.54, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 51.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.28, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 74.13, 74.40, 74.50, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапувале и посредување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациоцна продажба 
на странска стока, комисиони работи, реекспорт, ме-
ѓународна 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 Владо Фрчковски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1901/ 
98. (116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1866/98, на регистарска влошка бр. 02003267-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за туристички и спортски активности 
„ПАНСИОН ЦЕНТАР" Славица Симоновска и други 
д.о.о. бул. „Кочо Рацин" бб, Скопје. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.21, 63.22, 63.23 , 63.30, 92.61, 92.62. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1866/ 
98. (117) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2305/98, на регистарска влошка бр. 02003389-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „НЕТАМ" Драган и др. д.о.о. увоз-извоз бул. 
„Партизански одреди" бр. 47/1-2, Скопје. 

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/ 

1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 24.12, 24.13, 24.14, 24.17, 24.62, 24.63, 24.65, 
24.66, 24.70, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 29.11, 29.12, 
29.13 , 29.14, 29.21, 29.22, 29.13/ 29.24, 29.40, 29.54, 
29.55, 29.56, 36.15 36.40, 40.10/2, 40.10/3, 40.10/4, 45.23, 
45.25 , 45.32, 45.34, 45.43, 45.45 , 51.19, 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33 , 52.41, 
52.42, 5243 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.52, 52.55 , 52.63 , 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 66.01, 66.01/1, 66.01/ 
2, 66.01/3, 66.01/4, 66.02, 66.03, 67.11, 67.12, 67.13, 
70.12, 70.20, 71.34, 72.30, 72.40, 73.10/2, 74.12, 74.14, 
74.15, 74.30, 74.40, 74.50, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, малограни-
чен промет со СРЈ, Грција, Бугарија и Албанија, пре-
воз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
реекспорт, продажба на странски стоки на консигна-
ција. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапува во внатрешниот и на-
дворешниот промет е Драган Кочевски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2305/ 
98. / (118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1900/98, на регистарска влошка бр. 02003268-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското радиодифузно друштво „РАДИО 
ВИСАР" Висар дооел ул. „Боро Вулич" бр. 42, Тето-
во. 

Дејности: 92.20, радио и телевизиски активности -
производство и емитување на радио програми. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврскиве одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот промет 
со трети лица е Месут Шабани, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1900/ 
(119) 98. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1438/98, на регистарска влошка бр. 02002826-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
ње на Земјоделската аптека „АГРОМИКС" Никица 
Стево Бошнакоски, ТП ул. „Папуџиска" бр. 23, Ско-
пје. 

Основач е Никица Бошнакоски од Скопје. 
Дејности: 52.48. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските настанати во правниот промет со трети ли-
ца трговецот поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1438/ 
98. (120) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2543/98, на регистарска влошка бр. 1-7751-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректор на Претпријатието за трговија на големо и ма-
ло и инжинеринг и транспорт „ЗАКИНГ" ц.о. увоз-из-
воз ул. „Варшавска" бр. 3/3 а, Скопје. 

Се брише досегашниот директор Нина Крстевска, 
а се запишува новиот директор Зоран Крстевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2543/98. (121) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2203/98, на регистарска влошка бр. 1-56048-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешниот трговски промет на Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги 
„БОИЛ-94" експорт-импорт д.о.о. ул. „Народен 
фронт" бр. 20, Велес. 

Дејности: 050301, 050302, 060501, 080121, 080122, 
080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090181, 
090183, 090189, 110402, 110403, 110404. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2203/98. (169) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
654/98, на регистарска влошка бр. 001581, го запиша 
во трговскиот регистар уписот на податоци за проме-
ните по ЗТПОК и усогласување со Законот за тргов-
ски друштва на Акционерското друштво за преработ-
ка на пластични маси и производи од стаклопластика 
„ПОЛИПЛАСТ" ул. „Индустриска" бб, Струга. 

Запишување на податоци за промените на Акцио-
нерското друштво во мешовита сопственост за прера-
ботка на пластични маси и производи од стаклопласти-
ка „ПОЛИПЛАСТ" п.о. Струга, настанати со примена 
на Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал и усогласување на Акционерско-
то друштво со Законот за трговските друштва. 

Новата фирма гласи: Акционерско друштво за пре-
работка на пластични маси и производи од сгаклопла-
стика „ПОЛИПЛАСТ" а.д. ул. „Индустриска" бб, 
Струга. 

Основната главнина на Друштвото изнесува 
2.501.337,00 ДМ. 

Дејности: 25.23, 25.24, 24.16, 24.66, 36.11, 36.14, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45 , 51.19, 
51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.12, 52.63, 
60.24, 63.21, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, на-
дворешна трговија со прехранбени производи и надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет го застапува Ковачески Борис, претседател на 
Управен одбор, односно Генерален директор на Дру-
штвото со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 654/98. 
(170) 

Основниот суд Скопје - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1679/98, на регистарска влошка бр. 02002782-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското радиодифузно друштво „РАДИО 
ВАТ", Ват-Инос, д.о.о.е.л. ул. „Ванчо Мицков" бр. 
17-6, Скопје. 

Единствен содружник на друштвото е: претприја-
тие за производство, трговија, посредување и застапу-
вање „Ват-Инос" д.о.о. експорт-импорт, ул. „5" бр. 
З•а, Скопје. 

Дејности: 92.20. 
Во правниот промет со трети лица друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Екрем Кадри, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1679/98. (171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 431/98, на регистарска влошка бр. 02002528-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговското друштво на големо и мало „ЕВА 
ЗОЦ I" д.о.о. експорт-импорт, Илиевска и др. „Мо-
сковска" 15-а/15, Скопје. 

Основачи: Павлина Илиевска и Невена Дејановска 
од Скопје. 

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 
07012, 070121, 070122, 070123 , 070124, 070125, 070126, 
070127, 070128, 070129, 07013 , 070132, 070140, 070150, 
07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 
070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 
070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 070310, 070320. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Целосна одговорност на друштвото во правниот 
промет со трети лица, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Павлина Илиевска, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

431/98. (172) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1991/98, на регистарска влошка бр. 02003131-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за производство, трговија и услуги ,>А-
ГРО-КУПЕР" Томе и др. д.о.о. експорт-импорт, Мо-
мин Поток бб, Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 2030, 24.15 , 24.20, 27.42, 
27.43, 27.44, 27.45 , 27.53, 27.54, 28.75 , 37.10, 37.20, 
45.21/2, 45.21/1, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.45, 
50.30/1, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51,39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.^1, 51.62, 51.70, 50.30/2, 5050, 52.11, 
52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40,. 63.12, 60.24, 65.12/3,. 65.12/4, 72.30, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Томе Волкановски, управител 
без ограничуван>а. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скоцје, Трег. бр. 
1991/98. (173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2245/98, на регистарска влошка бр. 1-873-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на 
постојна здравствена организација на Медицинскиот 
центар „3ДРАВЈЕ-ШЕНДЕТИ" ц.о. ул. „Амди Леши" 
51, Дебар. 

Се запишува усогласување на Медицински центар 
„Здравје-Шендети" со ц.о. ул. „Амди Леши" бр. 51 во 
Јавна здравствена организација, Медицински центар, 
Дебар, ул. „Амди Леши" 51. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2245/98. (174) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕ-
НИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации под реден бр. 4 за 1998 година, Здру-
жението на граѓани под назив: Младинско здружение 
„Астибо"-Штип, основано заради образованието на 
младинци за работа на компјутери како заштита и уна-
предување на младинските интереси. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тината Штип, а неговото седиште се наоѓа во Штип, ул. 
„Васил Главинов" бб. 

Од Основниот суд во Штип. (1031) 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации под реден бр. 1 за 1998 година, Здру-
жението на граѓани под назив Општински фудбалски 
сојуз на Штип кое е основано заради развој на спортот и 
физичката култура преку активности на деца, младина, 
активни спортисти, фудбалски клубови и рекреација на 
граѓани со фудбал. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Генерал 
Апостолски" бб во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општината Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (852) 

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 15.Х.1998 година, во 9,30 часот, во 
барака 4, соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14281) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 7/97 
од 02.1Х.1998 година над ПП "Враго Промет", с. Д. 
Оризари - Битола, дејност туристички услуги со жиро 
сметка 40300-601-28117 што се води при ЗПП -
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14308) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 
462/97 од 16.1.1998 година над ПП "Ја вее транс" - Би-
тола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14309) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под реден бр. 2 за 1998 година, Здружени-
ето на граѓани со име: Центар за цивилно општество и 
развој - Штип, кое е основано поради унапредување и 
развој на цивилното општество и демократските про-
цеси. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Штип, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Гоце 
Делчев" бр. 11. 

Од Основниот суд во Штип 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци 
ги повикува сите доверители на стечајниот должник 
ТП "Ангропромет-Тиквешанка" АД - во стечај - Кава-
дарци, ул."Индустриска" бр. 15 на рочиште за Присил-
но порамнување на ден 14.Х.1998 година во 9 часот, на 
кое ќе се изјаснат и гласат за предлогот за присилно 
порамнување и тоа за период од три години 100% ис-
плата со камата. 

Рочиштето ќе се одржи во просториите на Ос-
новниот суд во Кавадарци соба бр. 27. Доверителите 
можат да гласат и по писмен пат со поднесок што го 
потпишал овластен застапник на доверителот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14266) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1145/96 од 24.IV.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Да-
нуш-Комерц" Ц.О. од Скопје, ул."II Македонска удар-
на бригада" бб, со жиро сметка 40100-601-319449. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од 
Скопје,ул."Крсте Асенов" бр. 12/1/15, телефон 261-102. 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
225/98 од 18.VI.1998 над ПП "Грбе комерц" од с. Га-
вато со жиро сметка 40300-601-56388 отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14311) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
450/96 од 20.I.1997 година, над ПП "Палиќари комерц" 
од Битола, бул."1-ви Мај" бр. 268/21 отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

И со решението Ст.бр. 560/96 од 19.П.1997 година, 
над ПП "Тонели", с. Д. Оризари - Битола отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14312) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 
161/97 од 16.I.1998 година над ПП "Џеваир пром" - Би-
тола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14314) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
173/98 од 26.VIII.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТУП 
"Рики", ул."Крсте Мисирков" бр. 29, Кавадарци, но ис-
тата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14315) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
73/97 од 02.IХ.1998 година, објавува дека е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ТП 
"Негомаркет", ул."Вељко Влаховиќ" бр. 2, Неготино, 
но истата не ја спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14316) 
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Стечајната постапка над ПОС "Иднина" од Стру-
мица се запира, согласно член 80 од ЗТПОК, за пе-
риод од 12 месеци сметано од правосилноста на реше-
нието. 

ПОС "Иднина" од Струмица продлолжува со 
редовно работење. 

Одборот на доверителите , над ПОС "Иднина" -
Струмица, формиран со решение на овој суд под Ст. 
бр. 22/96 од 20.II.1998 година веднаш да формира упра-
вен одбор како орган на управување на претприја-
тието и ги одреди лицата на кои ги доверува организа-
цијата и застапувањето на претпријатието. 

Управниот орган во рок <од 60 дена сметано од 
правосилноста на решението за прекин на стечајната 
постапка донесува програма за финансиска и сопстве-
ничка трансформација и ја доставува до судот за сви-
кување на рочиште. 

Од Основниот суд во Струмица. (14317) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
253/987 од 03.IX.1998 година над ПП за производство и 
трговија "Нефретита" од Битола, ул."Христо Узунов" 
бр. 24, со дејност трговија на мало со колонијални сто-
ки, со жиро сметка 40300-601-60153 при ЗПП Фили-
јала - Битола, отвори стечајна постапка и истата не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14385) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.826/97 од 26.I.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПИТУ "Веѓа-С" 
експорт-импорт од Скопје, ул."Антон Попов" бр. 140-
Б, со жиро сметка 40110-601-277215. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓоргоноски од 
Скопје,ул."Црвена Армија" бр. 10/1-2, телефон 339-610. 

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 26.Х.1998 година, во 8,00 часот, во 
барака 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14338) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 
198/96 од 31.Х.1996 година, над ПП "Ат-маго" - Битола 
отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи, и со решението РЛ. бр. 168/96 од 24.П.1997 
година, над ПП "Јени Јол" - Битола отвори ликви-
дациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд.во Битола. (14313) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 125/98 од 28.VIII.1998 заклучена е 
ликвидационата постапка над должникот Претпри-
јати е за трговија на големо и мало "Миг Интрејд" 
ДОО експорт импорт - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 
1/7-3, жиро сметка 40100-601-337206. 
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По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14431) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 
Тркалезен печат и штембил од назив: "Претприја-

тие за произвотство промет посредување и надворе-
шна'трговија "Визор" ц. о. експорт импорт - Скопје". 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за посредување услуги и трговија "Броско" д.о.о. 
Скопје". , , (14363) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало "Тимм ижене-
ринг" увоз извоз д.о.о.-Скопје". (14286) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за промет 
на големо и мало "Ех - промет" ц. о. ехпорт импорт -
Скопје". (14297) 
Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за меѓуна-

родна и внатрешна шпедиција и трговија "Трама-
комерц" ц. о. увоз - извоз - Скопје". (14346) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво со, 
ограничена одговорност експорт - импорт "Метал -
промет - Скопје". (14372) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 

претпријатие "Фалкос" д.о.о.експорт-импорт,Скопје". 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

. Пасош бр. 678587/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Саша Лекиќ,бул. "АВНОЈ" бр.4/1-15,Скопје. ' (14262) 

Пасош бр. 267И7/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Салији Бедри,ул."К. Антевски" бр. 19,Куманово. 

Пасош бр.0149597/94,издаден од ОВР - Неготино на 
име Доневски Бранко ул."Фемо Кулаков" бр.20, Него-
тино. . (14268) 

Пасош бр.0623890/95,издаден од УВР- Скопје на име 
Метин Мамуд,бул."Ј. Сандански" бр. 107/3-33,Скопје. 

Пасош бр. 107593 на име Мустафовски Гзим, с. Ме-
џитлиј а, Битола. (14272) 

Пасош бр.884053 на име Шабани Елфике, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 433,Кичево. (14273) 

Пасош бр. 1076381, издаден од УВР - Прилеп на име 
Петреска Александра,бр."Димо Наредникот"бр.16-Б, 
Прилеп. (14274) 

Пасош бр.669357/95 на име Неат Зулбеар, ул."29 Но-
ември" бр. 52,Тетово. (14277) 

Пасош бр.0151486/94, издаден од УВР - Велес на име 
Талевиќ Јусуф, с. Мелница,Велес. (14279) 

Пасош бр. 1001123/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Џелили Су ат,с. Батинци,Скопје. (14280) 

Пасош бр.669357/95 на име Неат Зулбеар,ул."29 Но-
ември "бр. 5 2,Тетово. (14282) 

Пасош бр. 333288 на име Адеми Џемиљ, ул."Полог" 
бр.27,Тетово. . (14285) 

Пасош бр. 1043338, издаден од УВР - Скопје на име 
Билјали Гафур, ул."Петар Манџуков" бр.85-6,Скопје., 

Пасош на име Џафери Африм,с.Форино,Гостивар. 
Пасош бр. 547985,издаден од УВР - Куманово на име 

Мухамет Алити,ул."Киро Фетак" бр.51,Куманово. 
Пасош бр. 359756/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Мустафа Исни,елементите,Скопје., (14296) 
Пасош бр.159973/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Мушереф Лозана,ул. "П.Тољати" бр. 56-6,Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



Пасош бр. 147047/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Имери Бесим, с.Пирок,Тетово. (14300) 

Пасош бр.826818 на име Бекиров Агим, с. Форино, 
Гостивар. (14302) 

Пасош бр.0988052 на име Маринко Спасов,Радовиш. 
Пасош бр.4711, издаден од УВР - Штип на име 

Накова Стојка,ул."К.Маркс" бр. 32А,Штип. (14304) 

Пасош бр.591244 на име Рецепи Ирфан ул."183" бр. 
6,Тетово. ' (14305) 

Пасош бр. 116551 на име' Иванов Александар, ул. 
"Брегалница" бр. 10,Кочани. (14306) 

Пасош бр.460071 на име Љутфиу Џелал, с. Чегране, 
Гостивар. (14307) 

Пасош бр.0492380/95,издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Ѓорѓиевска Станка, ул."Х.Т.Карпош" 
бр. 22, Крива Паланка. (14318) 

Пасош бр. 137497/93, издаден од ОВР - Струга-на име 
Ѓуро Лулзим,с. Велешта,Струга. (14319) 

Пасош бр.0216639 на име Беким Рамис,Дебар.(14320) 
Пасош бр.0441155 на име Исл>амовски Рамазан, Де-

бар. (14322) 

Пасош бр.0863697 на име Карамети Шкљзен,Дебар. 
Пасош бр.0863440 на име Исл>ам Намик,Дебар.(14324) 
Пасош бр. 215139/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Зејнула Абази, с.Арачиново,Скопје. (14352) 
Пасош бр.0679764/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Сузан Јусуф, ул. "О. Чопела" бр.27,Скопје. (14353) 
Пасош бр. 0686413/95,издаден од УВР - Скопје на 

име Јасемин Шентурк,ул."0. Чопела" бр.27,Скопје. 
Пасош бр.0564106/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Лилјан Ил>оска, ул."Народен Фронт" бр.31/16,Скопје. 
Пасош бр. 52518/93»издаден од ОВР - Кичево на име 

Емроски Амит, с. Стрелци, Кичево. (14356) 
Пасош бр.14458/93,издаден од ОВР - Кичево на име 

Емроска Амиде, с. Стрелци,Кичево. (14357) 
Пасош бр. 14453/93издаден од ОВР - Кичево на име 

Емроска Асије, с. Стрелци,Кичево. (14358) 
Пасош бр. 14452/93»издаден од ОВР - Кичево на име 

Емроска Фар име, с. Стрелци,Кичево. (14359) 
Пасош бр. 14454/93»издаден од ОВР - Кичево на име 

Емроска Фарије, с. Стрелци,Кичево. (14360) 
Пасош бр. 514816/95,издаден од УВР - Тетова на име 

Тахир Беџети,с. Пирок,Тетово. (14362) 
Пасош бр. 736071/95,издаден од УВР - Тетово на име 

Мемиши Ештреф, с. Нераште,Тетово. (14364) 
Пасош бр. 702462, издаден од УВР - Скопје на име 

Љуворека Фарук,ул."З.Љ.Марку" бр. 14, Скопје. 
Чекови бр.822220 и 822221, од тековна сметка бр. 

169/80 на име Лидија Трпеска-Попоска»ул."Мито Јо-
вески" бр. 8,Кичево. (14271) 

Чекови бр.1556511 и 1556512, од тековна сметка бр. 
289/03, издадени од Стопанска банка АД - Скопје -
Филијала - Кочани на име Алексов Зоран ул. "Плач-
ковица" бр. 22,Кочани. (14276) 

Чекови од бр. 1962628 до 1962635, од тековна сметка 
бр.27686-67, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Димитровска Рада,Скопје. (14290) 

Чекови од бр. 17477755 до 17477757,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Методија Димитров 
ул."Кара Трифун" бр. 8,Скопје. (14291) 

Чекови од бр. 332562 до 332571, од тековна сметка 
бр. 98585/82, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје.на име Авеловска Луиза,Скопје. (14301) 

Чекови од бр. 3269426 до 3269430, од тековна сметка 
бр. 126225-02, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Копачева Габриела,Скопје. (14331) 

Чек бр. 16989397, од тековна сметка бр.36447/47, из-
даден од Стопанска банка АД Скопје на име Андреев-
ски Александар,Скопје. (14335) 

Чекови бр. 1857323 и 1857324, од тековна сметка 
бр. 112071/05,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Андреевска Јадранка,Скопје. (14336) 

Чекови бр. 1818397 и 1818398, од тековна сметка бр. 
42714/47, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николовска Ангора,Скопје. (14337) 

Чекови бр. 3927544 и 3927543, од тековна сметка бр. 
45360/20, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Маревци Бастри,Скопје. (14339) 

Чекови од бр. 2740645 до 2740649 од бр. 2740625 до 
2740629,2740631,2740632,2740637, 2740643 и 2740644, 
од тековна сметка бр.112124/20, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Кировски Горан,Скопје 
Чекови бр.4266793,4266794,4266795,3891715 и 3891716, 

од тековна сметка бр.9302667, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Станчевска Кица, 
Скопје. (14342) 

Чекови од бр.2758380 до 2758389, од тековна сметка 
бр. 117712/03, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ивановски Сашо,Скопје. (14343) 

Чекови од бр. 3917189 до 3917193,4287753, 4287760, 
4287761 и 4287762, од тековна сметка бр.42732/65, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Донески Серафим,Скопје. (14345) 

Чекови од бр. 17258307 до 17258310, од тековна смет-
ка бр. 8787-02, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Славка Ангел ова,Скопје. (14347) 

Чекови од бр.3373048 до 3373051, и од бр. 1877851 до 
1877854, од тековна сметка бр.2311954, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановиќ Ми-
одраг, Скопје. - (14348) 

Чек бр.3175681, од тековна сметка бр. 4272356, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Арнау-
дова Катерина,Скопје. ' (14349) 

Чекови од бр. 17093886 до 17093890, од тековна смет-
ка бр.473253, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Силјановска Славица,Скопје. (14350) 

Чекови од бр.3907605 до 3907608 и 3907609,од теков-
на сметка бр. 95667-35,издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Топаловска Радмил а,Скопје. (14365) 

Чекови од бр. 2500079 до 2500081 од бр. 2379994 до 
2379999 ,2508991, 1837347, 2013486, 1459226, 2500096, 
2677055 и 2677056, од тековна сметка бр.6805-75, изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илија 
Гоцевски, Скопје. (14367) 

Работна книшка на име Цветановска Жаклина, 
Скопје. , (14264) 

Работна книшка на име Ристевски Стево,Скопје. % 

Работна книшка на име Петрова Сузана,Скопје. 
Работна книшка на име Кофилоски Боце, с. Браи-

лово,Прилеп. - к (14325) 
Работна книшка на име Симон©ска Билјана,ул. 

"Борка Ј1опач"бр.50, Прилеп. (14326) 
Работна книшка на име,Петреска Милева, ул.'Тога 

Димитриоски" бр. 15,Прилеп. (14327) 
Работна книшка на име Билјана Грковска Буцевска, 

Скопје. " (14333) 
Работна книшка на име Кстиќ Миодраг,Скопје. 
Работна книшка на име Митковски Андреа,Скопје. 
Работна книшка на име Петрова Татијана,Скопје. 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Саневски 

Ал ександар, Скопје. (14284) 
Чековна картичка бр.993/26 и чековите 23971; од бр. 

1939308 до 1939311 и од бр. 2006745 до 2006748, изда-
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дени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна фили-
јала Штип на име Џамбазовски Санде ул. "В. Дога-
џински" бр.6,Штип. (14275) 

Чековна картичка бр. 9069/83 и чекови од бр. 1992252 
до 1992256 и бр. 1685981,издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Штер-
јова Марјана,ул."Енгелсова" бр. 6-Б/2,Штип. (14289) 

Свидетелства за I, II, Ш и IV година и свидетелство 
за завршено средно образование,издадени од Гимна-
зија "Зеф Љуш Марку"рсопје на име Мамер Шабани, 
Скопје. (14263) 

Свидетелство за V оддел ение,издадено од ОУ "Ди-
митар Македонки" Скопје на име Захариевска Дра-
гица,Скопје. ( 14299) 

Свидетелства за I, II, Ш и IV година и диплома, изда-
ден од УСО " Нико Нестор"-Струга на име Шеј Ајри, 
Струга. (14332) 

Свидетелства за VII, и VIII одделение,издадени 
од ОУ "Моша Пијаде" Скопје на име Николовски Бо-
бан,Скопје. (14334) 

Свидетелство за VIII оддел ение,издадено од ОУ "М. 
Тито " с. Арачиново - Скопје на име Ќјани Аљии, 
Скопје. (14340) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 'А-
лија Авдовиќ", с. Батинци Скопје на име Саније Рама-
дановска, с. Батинци,Скопје. (14369) 

Магнетна картичка за жиро см. бр.4010-601-65945, 
издадена од на име " Ех - пром",Скопје. (14278) 

Избирачка легитимација бр. 15022469-01-01,издадена 
од Скопје на име Ќахил Јусуфи,ул."П.Илиќ"бр.27/1-14, 
Скопје. (14292) 

Избирачка легитимација бр. 150150004-01-01,издадена 
од Скопје на име Рукије Јусуфи,ул."П.Илиќ"бр.27/1-4, 
Скопје. (14295) 

Избирачка легитимација од тековна сметка бр.144-
203-63-01-01, издадена во Скопје на име Митреска 
Бисерка, Скопје. (14328) 

Избирачка легитимација бр. 15273305-01-01,издаден 
од Општина Чаир - Скопје на име Лена Митревска 
ул."Никола Милошевски" бр.20/2/5,Скопје. (14329) 

Избирачка легитимација бр.144-175-32-01-01 на име 
Митревски Љупчо,Скопје. (14330) 

Избирачка легитимација и.л.бр. 13064075-01-01, изда-
дена од Скопје - Општика Карпош на име Илија Пет-
ров, ул. "Н. Тесла" бр. 2/2-18,Скопје. (14344) 

Пасош бр. 139223/93, издаден од ОВР - Кичево на 
име Арифи Џевит, с. Длапкин Дол,Кичево. (14370) 

Пасош бр. 161814/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Самет Османи, с. Арачиново ул. "14" бр.58,Скопје. 

Пасош бр. 1094855/98,издаден од УВР- Скопје на име 
Вангеловски Нико, ул. "К. Неделковски"бр.15, Ресен. 

Пасош бр.207372/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Сали Сејди, с. Арачиново,Скопје. (14395) 

Пасош бр. 1135177/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Сулејмани Риза, с. Арачиново,Скопје. (14398) 

Пасош бр. 0156754/94»издаден од УВР - Скопје на 
име Кемал Козица, ул. "7 Јули" бр. 36,Скопје. (14401) 

Огласот објавен во "Службен весник на Р М" бр. 
44/97 за пасош бр. 01032497/97, издаден *од на име 
Стојка Митрова, ул."Браќа Чакреви" бр.4,Скопје се 
сторнира. (14402) 

Пасош бр. 892389/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Беџети Сали, с. Оризаре,Куманово. (14410) 

Пасош бр.0863697 на име Карамети Шкељзен,Дебар. 

Пасош бр.0863440 на име Исqам Намик,Дебар. 
Пасош бр. 0369830 на име Сезаири Урим,Дебар. 
Пасош бр.0395516 на име Таута Хани, с.Велешта, 

Струга. (14420) 
Пасош бр.0843851,издаден од УВР - Струмица на 

име Митев Ванчо,с.Градошорци 142 ,Струмица.( 14425) 
Пасош бр. 209162/93»издаден од УВР - Скопје на име 

Ставилец Арбен, ул. "Струмичка" бр. 6/3-5,Скопје. 
Пасош бр.0174500,издаден од УВР - Гостивар на име 

Абдија Вели, ул."Ж.Брајковски"бр. 125,Гостивар. 
Пасош бр.794871/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Дема Ќаил, ул. "Дижонска" бр. 28,Скопје. , (14438) 
Пасош бр. 385599/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Ремзи Осман, ул. "Дринска" бр.32,Скопје. (14439) 
Пасош бр. 209182/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Месут Мустафа, ул. "П. Илиќ" бр. 6/1-7,Скопје.( 14440) 
"~ Пасош бр. 1012098,издаден од УВР - Штип на име 
Наков Дејан, ул."Енгелсова"бр.6/6,Штип. (14448) 

Пасош бр.507023, издаден од УВР - Штип на име 
Маринковски Влатко ул."Партизансќа"бр.41/11,Штип. 

Пасош бр.884026 на име Илија Дашмир, с. Србица, 
Кичево. (14451) 

Пасош бр. 237586 на име Касоли Гзим, бул. "Турис-
тичка" бр.98/2/14,Охрид. (14452) 

Пасош бр.396477 на име Јакупи Гзим, ул."Бистрица" 
бр. 53,Охрид. (14453) 

Пасош бр.062779 на име Алији Сезхиљ, ул. "М. 
Симонови" бр.41 Гостивар. (14454) 

Пасош бр.0335576,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Авдији Елизабета, с. Д. Бањица,Гостивар. (14455) 

Пасош бр.584446/95 на име Сулејмани Таип, с. Д. Ба-
њица,Гостивар. (14456) 

Пасош бр.378880 на име Иqази Сафет»а Здуње, Гос-
тивар. (14457) 

Пасош бр.378878 на име Илјази Ајнур, с. Здуње, Гос-
тивар. (14458) 

Пасош бр.337110 на име Иqази Ајсун, с. Здуње, Гос-
тивар. (14459) 

Пасош бр. 0348730 на име Ступар Ацо,Гевгелија. 
Пасош бр.0496604 на име Ступар Елизабета, Гев-

гел иј а. (14461) 
Пасош бр.0597112, издаден од УВР - Тетово на име 

Фета Адем, с. Теново »Тетово. (14463) 
Пасош бр.0135289 на име Муртези Муарем, с. Лип-

ково,Куманово. (14465) 
Огласот за загубен пасош на име Гуцев Томе, с. 

Бориево, Струмица, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 43 од 27/УШ.1998 година се сторнира. 

Чекови од бр.ЗЗ 14494 до 3314499, од тековна сметка 
бр.2826047,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Славјана Атанасова Петковска,Скопје. 

Чекови од бр.3475116 до 3475128 и 3475130,издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Мицевски 
Васил,Скопје. (14399) 

Чекови од бр. 2828046 до 2828051, од тековна сметка 
бр. 75524-88,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петревски Ристе,Скопје. (14414) 

Три чекови од тековна сметка бр.11255/07,издадени 
од Охридска банка а.д. <- Скопје на име Најденовски 
Павле, ул."Радојца Новичиќ" бр. 86,Охрид. (14426) 

Чекови од бр. 3000884 до 3000887, од тековна сметка 
бр.6439/03, издадени од Охриска банка а.д. - Охрид на 
име Ѓоршески Ѓоко, с. Велгошти,Охрид. (14429) 
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Чекови од бр.3998524 до 3998543, од тековна сметка 
бр.212759787, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тетман Виолетка,Скопје. (14432) 

Чекови од бр.2624276 до 2624280, од тековна сметка 
бр. 2118203, издадени од Поштенска штедилница -
Скопје на име Стергиу Петрос,Скопје. (14437) 

Чекови бр.40003982375 и 40003982376, од тековна 
сметка бр.5626434, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Бојчевска Љубица,Скопје. (14464) 

Работна книшка на име Стошиќ Љубиша,Скопје. 
Работна книшка на име Љутви Неби,Скопје. (14390) 
Работна книшка на име Назмија Али,Скопје. (14393) 
Работна книшка на име Џафер Мамути,Скопје. 
Работна книшка на име Маркоска Соња,Скопје. 
Свидетелство за УТИ одделение, издаден од ОУ 

"Емин Дураку" с. Буковиќ - Скопје на име Сулејман 
Рецеп, с. Буковиќ,Скопје. (14411) 

Изборна легитимација бр.15322624-01-01,издадена од 
Скопје на име Светла Петрова,Скопје. (14400) 

Избирна легитимација бр.11117759-01-01 на име Бино 
Бурназов, ул."Балканска"бр. 43,Штип. (14447) 

Оглас на име Игорче Гишев,Пробииггип. (14450) 
Даночна картичка бр.4029995106976, сер.бр.0036698 

на име НИПТП "Ариета Комерц" п.о. увоз-извоз, 
Штип. (14462) 

Решение уп. бр.25-3519/1, издадено од Министерство 
за стопанство ПЕ Центар - Скопје на име Геразов 
Благоја,Скопје. (14391) 

Решение за услови за градба бр. 12-532/2,издаден од 
Министерство за У Г - П Е Чаир-Скопје на име Алек-
сандар Кметов,Скопје. (14396) 

Решение бр. 25-2811,издаден од Секретарјат за сто-
панство Центар - Скопје на име Димовска Светлана, 
Скопје. (14397) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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 Министерство за 
образование и физичка култура, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. 1. НАБАВУВАЧ: Министерство за образование и 
физичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје. 
1. 2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Е: прибирање на 
понуди за изведување на градежни и градежно-занает-
чиски работи на следните објекти: 
1. 2. 1. О.У. „Петре Јовановски" - Гостивар П.У. во с. 
Долно Бањица - Изградба на ново училиште - фазна 
градба. * 
1. 2. 2. О.У. Страшо Пинџур - населба Даме Груев, 
Скопје - доградба на училиштен простор до степен ка-
рабина - фазна градба. 
1.3. Обемот на градежните и градежно - занаетчиските 
работи даден е во тендерската документација посебно 
за секој објект. 
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. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и 
техничка оспособеност. 
2. РОКОВИ 
2. 1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите; 
2. 2. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот 
на јавното отворање на понудите. 
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тендерската документација посебно за секој објект 
може да се види и подигне во Министерство за образо-
вание и физичка култура, ул. „В. Ѓоргов" бр. 35 
Скопје, со одреден надоместок од 300,00 денари. 
4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по пози-
ции и вкупна цена на понудата, према 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 за секој 
објект и гаранција 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 согласно правилникот за содржината на 
документот за бонитет донесен од министерот за фи-
нансии. 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана од одговорното лице на понудувачот; 
4. 5. 2. Документација за техничка оспособеност; 

- рефсрнц листа и список за досега извршени работи 
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 архивата на Министерството за образование и 
физичка култура на ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 
Скопје, или со предавање.на Комисијата на лице место, 
но најдоцна до денот на часот на јавното Отворање на 
понудите. 
5. 4. Понудите и другата документација се доставува во 
еден запечатен плик, посебно за секој објект, 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 
точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи инкава ознака со која би можел да се идентифи-
кува испраќачот, односно понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата 
со финансиска документација и носи ознака „понуда", а 
другиот внатрешен плик ја содржи техничката доку-
ментација 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 понудувачите ќе биде извршено 
на 25.09.1998 година, (петок) со почеток во 11,00 часот, 
во просториите на МУЦ „Гоце Делчев" ул. Васил Ѓор-
гов-до Заводот за вработување. 
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7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
раното, нема да бидат разгледани. 
7. 2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда по објект. 
Дополнителни појаснуван>а може да се добијат на теле-
фон: 113-376. 

Врз основа на чл. 14 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈВП Хидросистем 
„Стрежево" - Битола, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА 

1. - ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: ЈВП Хидросистем „Стрежево“ - Би-
тола 
1.2. Предмет на набавката: 
A. Регулатори на Хидростатички притисок NP 16 со 
прирабница, со влезен притисок од 6 до 10 бари и изле-
зен притисок од 6 бари и тоа: 
- ND 6" броја 1 
- ND 8" броја 13 
- ND 10" броја 10 
- ND 12" броја 3 
- ND 16" броја 3 
Б. Ударогасители 
- ND 6" броја 25 
- ND 2" броја 49 
B. Филтер-фаќач за нечистотија со перфорирана 
корпа, со дијаметар на отворите од 5.0 мм. 
- ND 6" броја 1 
- N D 8" броја 28 
- ND 10" броја 10 
- N D 12" броја 3 
- ND 16" броја 3 
Опремата под А, Б и В да биде изработена по стандард 
ISO 9002. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица со седиште односно живеалиште во РМ, регистри-
рани за дејноста во согласност со набавката. 
1.5. Постапката по повикот ќе се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 
2. РОКОВИ» 
2.Ј. Рокот з поднесување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на нивното отворање. 
2.2. Рокот на важноста на понудата е 30 дена од денот 
на нејзиното прифаќање. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив на производителот односно испорачателот; 
- вкупна и единечна цена на набавката, Ф-ко набавувач; 
- начин на плаќање - со можност за компензација; 
- рок на испорака; 
- сертификат за стандард ISO 9002; 
- гаранција за квалитет; 
- доказ од ЗПП за бонитетот на понудувачот; 
- доказ за техничката способност за извршување на 
предлогот во понудата: 
а) список на главни испораки во последните три години, 
со износите, датумите и примачите; 
б) опис на техничките постројки, преземените мерки за 
обезбедување на квалитетот и истражувачките погони. 

- доказ во смисла на член 24 од Законот за јавни на-
бавки. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена, рок на испорака, начин на плаќање - компен-
зација, функционални карактеристики, опременост, 
технички квалитети, постпродажен сервис и давање на 
стручна помош. 
5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Отворањето на понудите ќе се врши на 05.10.1998. 
во 10 ч. во просториите на Дирекцијата на .набавувачот, 
а во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 
6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во согласност со Законот 
за јавни набавки, адреса ЈВП Хидросистем „Стрежево" 
Битола, „булевар 1-ви Мај" б•б. Битола, Комисија за 
јавни набавки. 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да пристигнат во рокот како и 
оние кои не се изработени според барањата од повикот, 
нема да се разгледуваат. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда и тоа во дел и цела набавка. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
август 1998 година во однос на месец јули 1998 година е 
пониска за 1,1%, а планираната е за 1,5% пониска во 
однос на месец јули 1998 година. 

2. Исплатата на платите за месец август 1998 година 
во однос на месец јули 1998 година за правните лица од 
членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Забери, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

1198. Стратегија за одбрана на Република Маке-
донија 2429 

1199. Одлука за ослободување од плаќано надо-
месток за хендлинг услуги 2435 

1200. Одлука за основање на основно училиште 
2435 во Куклиш 
1201. Одлука за дополнување на Одлуката за 

основање на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Ма-
кедонија 2435 

1202. Правилник за формата и содржината на 
пријавата за регистрација на топографи-
јата на интегрални кола 2436 
Исправка во Правилникот за полагање 
лекторски испит 2440 
Објава за стапката на пораст на трошоците 
на живот и платите 2448 
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