
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 4 октомври 1999 
Скопје 

Број 64 Год. I V 

Претплатата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1605. 
Врз основа на член 61 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 
40/87,17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ" бр. 12/93), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ,ДЕТСКА 

НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 4, ДО 10.Х. 1999 
ГОДИНА 

Член 1 
Висината на придонесот на „Детска недела" што ќе 

се наплатува во времето од 4. до 10.Х.1999 година изне-
сува: 

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 
уметничка изложба и други културни манифестации -
5,00 ден.; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 ден.; 

3. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 10,00 ден.; 

4. На секој продаден возен билет во авионскиот соо-
браќај ~ 50,00 ден.; 

5. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 ден. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-4479/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1606. 

Врз основа на член 24-а од Законот за трговија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 40/95,23/95 и 43/99), член 10, став 4 од Законот за 
акцизите („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 78/93,70/94,14/95, 42/95, 5/97, 36/97, 7/98,63/98, 39/99 
и 43/99) и Одлуката за формирање на Комисија за фор-
мирање највисоки цени на одделни нафтени деривати 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 47/ 
99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ИЗЛЕЗНАТА 
РАФИНЕРИСКА ЦЕНА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини ден/лит 

-МБ-86 до 14,180 
- МБ-98 до 14,413 
-БМБ-95 до 14,472 

а) Моторни бензини ден/лит 
-МБ-86 21,170 
- МБ-98 22,430 
- БМБ-95 20,378 

б) Дизел гориво ден/лит 
-Д-1 9,751 
--Д-2 9,510 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) 1,363 

г) Мазут 0,001 ден/кг 

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

Број 23 -4567/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 
1607. 

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

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за 
пригодни ковани пари(„Службен весник на Република 
Македонија" бр. 11/95), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ 
ПАРИ ПО ПОВОД 2000 ГОДИНИ ОД ПОЧЕТО-

ЦИТЕ НА ХРИСТИЈАНСТВОТО 
1. По повод 2000 години од почетоците на Христи-

јанството се изработуваат пригодни ковани пари и тоа: 
пригодни ковани пари од 1 денар за редовен промет, 
пригодни ковани пари од 1 денар во сребро и пригодни 
ковани пари од 1 денар во злато. 

2. Пригодните ковани пари од 1 денар за редовен 
промет се со следниве карактеристики: 

- состав: Cu, Zn 17 и Ni 3; 
- тежина од 5,1 гр.; 
- пречник: 23,8 мм. 
3. Пригодните ковани пари од 1 денар во сребро се 

со следниве карактеристики: 
- состав: Ag 925, Си 75; 
- тежина од 7,0 гр.; 
- пречник: 23,8 мм. 
4. Пригодните ковани пари од 1 денар во злато се со 

следниве карактеристики: 

б) Дизел гориво ден/лит 
-Д-1 до 13,099 
-Д-2 до 12,840 

в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ) до 13,487 

г) Мазут до 8,679 ден/кг. 
2. Износите на акцизите кои ги плаќаат обврзниците 

согласно тарифниот број 1 од точките 1), 2), 3) и 7) од 
Законот за акцизи, како разлика помеѓу излезната ра-
финериска цена и производната рафинериска цена из-
несуваат 
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- состав: Аи 916, А§ 42, Си 42; 
- тежина од 8,0 гр.; 
- пречник: 23,8 мм. 

5. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа од-
лука се со кружен облик и со следниве основни белези: 

а) на предната страна е логотипот на Народна банка 
на Република Македонија (фолис на Јустин II од VI век) 
со текст: „Народна банка на Република Македонија" на 
македонски јазик и номинална вредност од 1 денар, со 
текст на македонски и англиски јазик; 

б) на опачината е прикажан иконостасен крст на 
Полошкиот манастир „Св. Ѓорѓи" 1584 година со текст: 
„Народна банка на Република Македонија" на англиски 
јазик и назначена годината „2000". 

6. Емисијата на пригодните ковани пари од точка 2 
на оваа одлука е 3.000.000 парчиња, а на пригодните 
ковани пари од точките 3 и 4 е по 2.000 парчиња. 

7. За изработка на пригодните ковани пари од точка 
4 на оваа одлука се користи монетарното злато од ре-
зервите на Република Македонија. 

8. За спроведување на оваа одлука се овластува На-
родната банка на Република Македонија. 

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

Број 23-4615/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1608. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Да се изврши продажба на објект сопственост на 

Република Македонија корисник Министерство за фи-
нансии - Управа за јавни приходи Прилеп, кој се наоѓа 
на КП бр. 3948/3 во површина од 343 м2 КО Витоли-
ште - Прилеп, заведен во Поседовен лист бр. 533. 

Член 2 
Договорот за продажба на објектот од член 1 на 

оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии. 

Член 3 
Средствата добиени од продажбата на објектот се 

приход на Буџетот на Република Македонија и да се 
уплатат на сметка 40100-630-16. 

I 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

' Бр. 23-4475/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1609. 
Врз основа на член 40 од Законот за комунални 

дејности („Службен весник на Република Македонија" 
број 45/97), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУ-
НАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КРИВА 

ПАЛАНКА И РАНКОВЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука Владата на Република Македонија 

ја презема грижата за вршење на комуналните дејно-
сти: 

100310 - производство и дистрибуција на вода, 
100320 - пречистување и одведување на отпадни 

води, 
100352 - изнесување, депонирање и преработка на 

отпадоци. 
Член 2 

Со донесувањето на оваа одлука, Владата на Ре-
публика Македонија ќе преземе активности за имену-
вање и разрешување на органите на управувањето и 
раководењето на Јавното претпријатие за комунални 
услуги „Комуналец" - Крива Паланка. 

Член 3 
Вршењето на комуналните дејности од член 1- на 

оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ја 
врши на товар на средствата на Буџетот на општините 
Крива Паланка и Ранковце. 

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

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

Бр. 23-4541/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1610. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВА ОД НАДОМЕСТОКОТ ШТО СЕ ПЛА-
ЌА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДИТЕ И УСЛУГИТЕ 
НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕ ВО ВОЗДУ-

ШНИОТ СООБРАЌАЈ-ПРЕЛЕТИ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на користење на сред-

ствата од надоместокот што се наплатува за користе-
ње на уредите и услугите на контролата на летање во 
воздушниот сообраќај-прелети („Сл. весник на РМ" 
бр. 38/97) во точка 1 алинеја 2 зборовите: „Дирекција-
та за цивилна воздушна пловидба ќе користи за оваа 
намена 50% од износот на средствата што ќе преоста-
нат по отплатата на кредитот од алинеја 1. на оваа 
точка, а преостанатите 50% од средствата се уплату-
ваат во Буџетот на Република Македонија" се бришат. 

Член 2 
Точка 2 се менува и гласи: „Средствата од точка 

1 на оваа одлука, Народна банка на Македонија ги 
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уплатува на жиро сметка на сопствени приходи на Ми-
нистерството за сообраќај и врски". 

Од овие приходи Министерството за сообраќај и 
врски ќе ги финансира оперативните трошоци и разво-
јот на уредите и услугите на контролата на летање во 
горниот воздушен простор-прелети, врз основа на про-
грама изготвена од Дирекцијата за цивилна воздушна 
пловидба, која е составен дел на Програмата за работа 
на Министерството за сообраќај и врски. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот за 
статистика на Република Македонија и тоа: 

Бр. 23-4384/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 

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

1611. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното 

правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утвр-
дување критериуми за определување на бројот на заме-
ниците на јавниот правобранител на Република Маке-
донија и за определување на бројот на замениците на 
јавниот правобранител („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 септември 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРА-

ЧЈЕТО НА СКОПЈЕ И ТЕТОВО 

1. Се огласува именување на еден заменик на јав-
ниот правобранител на Република Македонија за по-
драчјето на Скопје и еден заменик на јавниот правобра-
нител на Република Македонија за подрачјето на Те-
тово. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција и работно искуство со потврдени 
резултати по положениот правосуден испит на правни 
работи над 3 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Македо-
нија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија" и во днев-
ниот печат. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Бр. 23-4537/1/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 

1613- — 

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

Врз основа на член,27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Бр 17-4686/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1612. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана* 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
4016 Други производи од гума, освои 

од тврда гума: 
4016 93 - - Производи за затинаи>с: 
4016 93 90 00 - - - Д р у г о 

а) Дихтунзи (гумици) 
7214 Други прачки од железо или де-

легиран челик, само ковани, 
топло валани, топло влечени 
или топло екструдирани, вклу-
чувајќи ги оние што се усучсни 
по валан>ето: 

150 (кмп) 

8473 Делови и прибор (освен пре-
кривани, куфери за машини и 
сл.) погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шините од тар. број 8469 до 
8472: 

8473 30 - Делови и прибор на машини 
од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 --Електронски 
а) Мрежна картичка 10 Base 
TISA ethernet adapter 37 парчиња 

8542 Електронски интегрирани 
кола и микро-склопови: 

854213 --Метално оксидни полу-
проводници (МОС техноло-
гија): 

8542 13 10 00 - - - Мемории (Д-РАМс; 
СРАМс; цацхе-РАМс; 
ЕПРОМс; Е2ПРОМс; 
ФЛАСХ Е2ПРОМс; РОМс; 
ЦАМс; ФИФОс; ЛИФОс; и 
ДР•) 
а) 8М6 мемориски модул 15 парчиња 
б) 32 Мб мемориски модул 25 парчиња 
ц) 16 Мб мемориска модул 7 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 
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1 2 3 4 

7214 20 00 00 - Со вдлабнатини, ребра, жле-
бови или други деформации до-
биени во процесот на валање 
а) Арматура 30 тона 

7219 Плоснати валани производи од 
не'рѓосувачки челик, со ши-
рина од 600 мм или поголема: 

7219 23 00 00 - - Со дебелина од 3 мм и пого-
лема, но помала од 4,75 мм 
а) Перфорирани лимови 0.5 12 таб 
б) Перфорира лимови 2 парчиња 

7219 34 - - Со дебелина од 0,5 мм до 1 
мм: 

7219 34 10 00 Со содржина од 2,5% или 
повеќе по маса на никел 
а) Прохромски лимови 0,5 мм 50 таб 
б) Прохромски лимови 1-5 мм 10 таб 
ц) Прохромски лимови 10 мм 5 таб 
д) Прохромски лимови 14-16 мм 5 таб 

7304 Цевки и шупливи профили, бе-
зрабни, од железо (освен од ле-
ано железо) или од челик: 

730449 — Друго: 
7304 49 91 00 Со надворешен дијаме-

тар до 406,4 мм 
а) Прохромски цевки ЧН 200 14 (84 м) 
б) Прохромски цевки ДН 150 5 (30 м) 
ц) Прохромски цевки ДН 100 6 (36 м) 
д) Прохромски цевки ДН 80 17 (102 м) 

7307 Прибор за цевки (на пример, 
спојница колена, муфови), од 
железо или челик: 

7307 21 00 00 - - Прирабници 
а) Прохромски фланши ДН 200 148 парчиња 
б) Прохромски фланши ДН 150 30 парчиња 
ц) Прохромски <ј>ланши ДН 100 320 парчиња 
д) Прохромски фланши ДН 80 54 парчиња 

7307 22 — Колена, лакови и муфови, 
со завојница: 

7307 22 90 00 Колена и лакови 
а) Прохромски колена DN 200 28 парчиња 
б) Прохромски колена DN 150 8 парчиња 
ц) Прохромски колена DN 100 14 парчиња 
д) Прохромски колена DN 80 10 парчиња 

7307 29 - - Друго: 
7307 29 10 00 Со навој 

а) Прохромски редуктори DN 
80/100 6 парчиња 
б) Прохромски редуктори DN 
80/150 4 парчиња 
ц) Прохромски редуктори DN 
100/150 2 парчиња 
д) Прохромски редуктори DN 
150/200 3 парчиња 
е) Прохромски редуктори DN 
200/300 6 парчиња 

7307 29 90 0 0 - - - Д р у г о 
а) Прохромски тепггици DN 
200/200 14 парчиња 
б) Прохромски те штици DN 
200/ККГ 5 парчиња 
ц) Прохромски тештици DN 
150/100 4 парчиња 
д) Прохромски тештици DN 
100/80 6 парчиња 
е) Прохромски тештици DN 
100/100 4 парчиња 
ф) Прохромски тештици DN 
80/80 3 парчиња 

г) Адаптери DN 200 (прохром) 2 парчиња 
х) Звонести отвори со фланша 
DN 200 4 парчиња 
и) Перфорирана влезна цевка 2 парчиња 

7318 Завртен, навртен, тирфони, 
завртки со кука, заковки, за-
тезни клинови, расцепки, под-
лошки (вклучувајќи еластични 
подлошки) и слични производи, 
од железо или челик: 

7318 15 00 00 - - Друга завртен, со или без 
свои навртен или подлошки 
а) Прохромски шрафови со 
навртен и шајбни 2000 парчиња 

7326 Друга производи од железо или 
челик: 
- Отеривки или отпресоци, по-
натаму ^обработувани: 

7326 90 - Друго: 
7326 90 80 00 - - Конектори за кабли со оп-

тички влакна 
а) Излезни турбини од прохром 2 парчиња 
б) Вентилатори од прохром 4 парчиња 

841480 -Друго: 
8414 80 30 00 До 15 бари 

а) Компресор со цевки, вентили 
и пропратен делови и црева 1 (кмп) 
б) Компресор 1 парче 

8479 Машини и механички уреди 
со посебни функции, неспом-
нати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 

8479 89 -Друго 
8479 89 95 00-—Друго 

а) Опрема за дозирање на 
хлор со мешалка, дозирачка 
пумпа, дозирачка линија, 
вентил, резервоар за раствор 
од 200 л. мини пумпа за пре-
нос на хлорот, сигурносни 
вентили и сл. 1 (кмп) 

8481 Славини, вента ли и слични 
уреди за цевоводи, котли, ре-
зервоари, каци или слично, 
вклучувајќи и вентили за на-
малување на притисокот и 
термостатички управувани 
вентили: 

8481 30 -Неповратни вентили: 
848130 91 00—Од леано железо или челик 

а) Неповратни вентили DN 
200 2 парчиња 

8481 40 -Сигурносни вентили: 
848140 90 00--Друго 

а) Воздушни вентили 5 парчиња 
8481 80 -Други уреди: 

~Славини и вентили за садо-
пери, мијалници, бидеа, кот-
лиља за вода, кади и слично: 

8481 80 59 00—Друго 
а) Пропустен вентил DN 80 2 парчиња 
б) Пропупен вентил DN 100 1 парче 
ц) Пропустен вентил DN 150 1 парче 
д) Пропуштен вентил DN 200 8 парчиња 

848180 85 00—Лептирести вентили 
а) Моторен пепелужаст вен-
тил DN 150 1 парче 
б) Моторен пепелужаст вен-
тил DN 200 1 парче 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
8504 Електрична трансформа-

тори, статички конвертори 
(на пример, исправувачи) и 
индуктивни калеми: 

8504 40 -Статички конвертори (пре-
творувачи): 

8504 40 94 00-—Друго 
а) Фреквентен регулатор 2 парчиња 

8504 90 -Делови: 
8504 90 90 00-Од статички конвертори 

а) Мрежна пригушница 2 парчиња 
б) Излезен фитер 2 парчиња 
ц) Операциски модул 2 парчиња 
д) Аналоген модул 2 парчиња 

8525 Предаватели за радиотеле-
фонија, радиотелеграфија, 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи и со вграден 
приемник или апарат за сни-
мање или репродукција на 
звук; телевизиски камери; 
видео камери со можност за 
задржување на слика и други 
видео камера рекордери: 

8525 20 -Предаватели со вграден при-
емник: 

8525 20 99 00—Друго 
а) воки токи со потребен при-
бор 3 парчиња 

. 8526 Радари, помошни уреди за ра-
дионавигација и уреди за ра-
диодалечинско управување: 

8526 92 -Уреди за радиодалечинско 
управување: 

8526 92 90 00—Друго 
а) Радио модем 1 парче 
б) Процесен 1/0 систем 1 парче 
ц) Радио модем. 1 парче 8537 

8535 Електрични апарати за вклу-
чување и исклучување или 
заштита на електрични 
струјни кола, или за оствару-
вање на приклучување за или 
во електрични струјни кола 
(на пример, прекинувач^ 
осигурувачи, одводнион на 
пренапон, ограничувачи на 
напон, придушувачи на бра-
нови со висока фреквенција, 
вклучиш^ и разводни кутии), 
за напони поголеми од 1000 
В: 

8535 40 00 ОО-Одводници на пренапон, 
ограничувани на напон и при-
душувачи на бранови со ви-
сока фреквенција 
а) Заштита од атмосферски 
празнења 3 парчиња 
б) Заштита од пренапон 3 парчинл 

8536 Електрични апарати за вклу-
чување и исклучување или за 
заштита на електрични 8544 
струјни кола или за оствару-
вање на приклучување за или 
во електрични струјни кола 
(на пример, прекинувач^ ре-
леи,осигурувачи, бранови со 
висока фреквенција вклуч-
ници и штекери, сијалични 
грла и разводни кутии), за на-
пони до 1000 В: 

8536 10 -Осигурувачи: 
8536 10 50 ОО-За јачина на струја над 10 А 

до 63 А 
а) Автоматски фид осигуру-
вач 1 парче 

8536 30 -Други апарати за заштита на 
електрични струјни кола: 

8536 30 10 00--За јачина на струја до 16 А 
а) Моторна заштита - СТИР-
РЕР 1 парче 
б) Трансформаторска заш-
тита-секундарна страна 1 парче 
ц) трансформаторска заш-
тита-примарна страна 1 парче 
д) Моторна заштитна-хлори-
наторска станица 1 парче 
е) Моторна заштитна-батер-
флај регулатор 2 парчиња 

8536 50 -Други прекинувач^ 
~За напон до 60 В: 

8536 50 90 90—Друго 
а) Светлосна типкалка 18 парчиња 
б) Светлосни положајни пре-
кинувачи 9 парчиња 
ц) Прекинувач со клуч 5 парчиња 
д) EMERGENSCY-STOP 1 парче 
е) Прекинувач за исклучу-
вање со Хџ осигурувач 160 А 1 парче 

8536 69 -Друго: 
8536 69 90 00—Друго 

а) Приклучници за поврзу-
вање на кабел генераторот 1 парче 

8536 90 - Други апарати: 
8536 90 85 00 --Друго 

а) Напојувач на резервен ге-
нератор 1 парче 
Табли, плочи, пултови, маси, 
орман и други основи, опре-
мени со два или повеќе про-
изводи од тар. број 8535 или 
8536, за електрично управу-
вање или разведување на 
електрична струја, вклучу-
вајќи ги и оние со вградени 
инструменти или апарати од 
Глава 90, и нумеричко упра-
вувани апарати, освен кому-
тационите апарати од тар. 
број 8517: 

8537 10 - З а напон до 1000 В: 
8537 10 91 00 Управувачи (контро-/ 

лери) со програмирачка ме-
морија 
а) ПЛЦ со ПЈ1Ц адаптери, 
програмер и автоматизација 
на опремата, програмски 
софтвер, единица за напоју-
вање со електрична енергија 1 (кмп) 

б) Програмски контролер 1 (кмп) 
Изолирана жица (вклучу-
вајќи емајлирана или аноди-
зирана жица), кабли (вклучу-
вајќи и коаксијални кабли) и 
други изолирани електрични 
спроводник, со или без ко-
нектори; кабли од оптички 
влакна, изработени од поеди-
нечно оплаштени влакна, 
комбинирани или не со елек-
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трични спроводник, со или 
без конектори: 
- Жица за намотки: 

8544 49 - - Други: 
8544 49 80 00 Други 

а) Контролен кабел; F-2YAY 
6x2x0.8 1 парче 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила главно 
конструирани за превоз на 
лица (освен возилата од тар. 
број 8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од 
типот „караван", „комби", 
итн.) и автомобили за трки: 

8703 22 - - Со зафатнина на цилин-
дрите над 1000 см3 до 1500 
см3: 

Нови: 
Патнички автомобили, 

составени 
8703 22 10 11 Со вграден катализа-

тор 
а) патничко возило, лиму-
зина форд фиеста 2000 број 
на шасија 
WFO AXXG АЈ АХЈ05978 број 
на мотор ХЈ05978 број на 
врати 5; вид на мотор 1,3 и 
кат; ццм: 1299; моќ на мотор 
44KW/60KS боја AQUAMA-
RINET FROST 1 парче 
б) патничко возило лимузина 
форд фиеста 2000; број на 
шасија 
WFOAXXGAJ АХЈ05985 број 
на мотор ХЈ05985 број на 
врати 5; вид на мотор 1,3 и 
кат; ццм: 1299; моќ на мотор 
44KW/60KS боја CHAROC 
OAL GREY 1 парче 

9026 Инструменти и апарати за 
мерење или контрола на про-
токот, нивото, притисокот 
или на други променливи го-
лемини на течностите или на 
гасовите (на пр. мерачи на 
протекот, покажувачи на ни-
вото, манометри, мерачи на 
количеството на топлотата), 
освен инструментите и апара-
тите од тар. број 9014, 9015, 
9028 или 9032: 

9026 10 - За мерење или контрола на 
протокот или на нивото на 
течностите: 

9026 10 51 00 Мерачи на проток 
а) Индукциски мерач на про-
ток за DN 80 2 парниц>а 

9026 10 59 00 Друго 
а) Индикатори на нивоа на 
вода . 2 парчип>а 
б) Хидростатичен индикатор 
на ниво на вода 1 парче 
ц) Хидростатичен индикатор 
на ниво на вода 2 парниц>а 

9026 20 - За Mepeibe или контрола на 
притисокот: 

9026 20 90 00 Друго 

а) Мерач на притисок min/ 
шах и прекинувач на прити-
сок 2 парчиња 

9026 90 - Делови и прибор: 
9026 90 90 00 --Друго 

а) Дигитален дисплеј 2 парчиња 
б) изолационен појачувач на 
сигнал 4-20 МА 2 парчиња 
ц) КЊц трансдукторски 
мерач 1 парче 

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

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

Бр. 23-4021/1/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 

1614. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8517 Електрични апарати за 

жична телефонија или жична 
телеграфија, вклучувајќи 
жични телефонски апарати 
со безжична слушалка и те-
лекомуникациски апарати за 
жични системи со носечка 
струја или дигитални линиски 
системи; видеофони: 
- Телефонски апарати (теле-
фони); видеофони: 

8517 19 - - Други: 
8517 19 90 0 0 - - - Д р у г и 

а) Телефонски апарати 10 парчиња 
8517 21 00 00- - Телефакси 1 парче 
8517 30 00 00- Комутациони апарати за те-

лефонија или телеграфија 
а) Телефонска централа 1 парче 

8525 Предаватели за радиотеле-
фонија, радиотелеграфија, 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи и со вграден 
приемник или апарат за сни-
мана или репродукција на 
звук; телевизиски камери; 
видео камери со можност за 
задржуван>е на слика и други 
видео камера рекорд ери: 

8525 20 - Предаватели со вграден 
приемник: 
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1 2 , 3 4 увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за наука и тоа: 

8525 20 91 00 За целуларни системи 
(мобилни телефони) 
а) Мобилен телефон 4 парниц>а 

8534 8534 00* Печатени кола: 
8534 00 19 00-~Друго 

а) Картица за локали 2 парчиња 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-4120/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 
1615. 

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

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Агенци-
јата ^а обнова и развој и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8525 Предаватели за радиотеле-
фонија, радиотелеграфија, 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи и со вграден 
приемник или апарат за сни-

. ман>е или репродукција на 
звук; телевизиски камери; 
видео камери со можност за 
задржување на слика и други 
видео камера рекорд ери: 

8525 20 - Предаватели со вграден 
приемник: 

8525 20 91 00 За целуларни системи 
(мобилни телефони) 300 

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

Бр. 23-4214/1 
24 септе.лври 1999 година 

Скопје 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

1616. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

8471 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оп-
тички читачи, машини за 
преснимување на податоци на 
носители на податоци во ко-
дирана форма и машини за 
обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неоп-
фатени на друго место: 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. под-
броеви 8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содржат во 
исто купиште една или две од 
следниве единици; мемори-
ски единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00- Друго 
а) персонален компјутер 500 парчиња 

8471 60 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски единици 
во Лето кукитите: 

8471 60 50 00-- Тастатури 500 парчиња 
8471 60 90 00-- Друго 

Монитори во боја 500 парчиња 
8473 Делови и прибор (освен пре-

кривач^ куфери за машини и 
сл.) погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шините од тар. број 8469 до 
8472: 

8473 30 -Делови и- прибор на машини 
од тар. број 8471: 

8473 30 10 00- Електронски 
а) Мрежни картички 421 парчиња 

8524 Плочи,ленти и други снимени 
подлоги со звучни или други 
слични феномени, вклучу-
вајќи матрици и галвански 
отпечатоци за производство 
на плочи, освен производите 
од Глава 37: 

8524 31 00 00- За репродукција на појави, 
освен звук или слика 
а) Софтвер на ЦД 500 парчиња 
б) Мемориски модули 421 парчиња 

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

Бр. 23-4536/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1617. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15.97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.09.1999 година, донесе 

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

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

произведува во Република Македонија и може да се 
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Мини-
стерството за финансии и тоа: 

8471 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни 
единици; магнетни или оп-
тички читани, машини за 
преснимувана на податоци на 
носители на податоци во ко-
дирана форма и машини за 
обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неон~ 
фатени на друго место: 

8471 30 00 00- Портабл дигитални машини 
за автоматска обработка на 
податоци, со маса до 10 кг. 
што се состојат од најмалку 
една централна единица, та 
статура и дисплеј 11 парчиња 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. под-' 
броеви 8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содржат во 
исто купиште една или две од 
следниве единици: мемори-
ски единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 00-- Друго 155 парчиња 
8471 60 - Влезни или излезни еди-

ници, што содржат или не 
содржат мемориски единици 

. во исто куќиште: 
8471 60 40 00— Печатари 32 парчиња 
8471 60 50 00--- Тастатури 155 парчиња 
8471 60 90 00-- Друго 161 парчиња 

8473 Делови и прибор (освен пре-
кривани, куфери за машини и 
сл.) погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шините од тар. бр. 8469 до 
8472: 

8473 30 - Делови и прибор на машини 
од тар. број 8471: 

8473 30 10 00-- Електронски 197 парчиња 
8542 Електронски интегрирани 

кола и микро-склопови: 
8542 13 -Метално оксидни 

полупроводници (МОЅ 
технологија): 

8542 13 10 00-- Мсмории (D-RAMs; Ѕ- 155 парчиња 
RAMs; cache-RAMs 
EPROMs; E2PROMs; FLASH 
E2PRQMs; ROMs; CAMs; FI-
FOs; LIFOs; и др.) 

8524 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за произ-
водство на плочи, освен про-
изводите од Глава 37;-

8524 91 - За репродукција на појави 
освен на звук или слика: 

8524 91 10 00— Со снимени податоци или 
програми, од вид кои сс упо-
требуваат со машини за авто-
матска обработка на пода-
тоци. 166 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-4214/2 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1618. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила главно 
конструирани за превоз на 
лица (освен возилата од тар. 
број 8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од 
типот „караван", „комби", 
итн.) и автомобили за трки: 

8702 32 -Со зафатнина на цилин-
дри^ над 1500 см3 до 2500 
см3: 
- Нови: 
—~Со зафатнина на цилин-
дрите над* 1500 см3 до 2000 
см3: 

8703 32 10 19-—Други 
а) возило RENAULT KAN-
GOO RN1.9D, вид на мотор: 
дизел, сила на мотор: 65КЅ/47 
KW, запремина на моторот: 
1870 ццм, носивост: 5 лица + 
450 кг 1 парче 

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

Бр. 23-4119/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љ у б ч о Георгиевски , с .р . 

1619. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одјржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 

Тарифен 
број 

Т а р и ф н а 
о з н а к а Наименување Количина 

1 2 3 4 
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам и градежништво и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

7307 Прибор за цевки (на пример, 
спојница колена, муфови), 
од железо или челик: 
-Леан прибор: 
а) хидрант 59 парчиња 
б) Паткина нога и колено за 
хидрант 54 парчиња 
ц) Тештици за хидрантите 5 парчиња 

8481 Славиш, вентили и слични 
уреди за цевоводи, котли, ре-
зервоари, каци или слично, 
вклучувајќи и вентили за на-
малувана на притисокот и 
термостатички управувани 
вентили: 

8481 80 -Други уреди: 
8481 80 85 00-—Лептирести вентили 

а) за надворешен дијаметар 
на РЕ цевка 63 мм 8 парчиња 
б) за надворешен дијаметар 
на РЕ цевка 90 мм 135 парчиња 
ц) за надворешен дијаметар 
на РЕ цевка 110 мм 8 парчиња 
д) за надворешен дијаметар 
на РЕ цевка 110 мм 7 парчиња 

8481 80 99 00-—Друго 
а) за цевка надворешен дија-
метар 63 мм 50 парчиња 
б) за цевка надворешен дија-
метар 50 мм 50 парчиња 
ц) за цевка надворешен дија-
метар 32 мм 480 парчиња 

8481 90 00 00-Делови 
а) DN 30 8 парчиња 
б) DN 80 135 парчиња 
ц) DN 100 8 парчиња 
д) DN 150 580 парчиња 

9028 Мерачи на потрошувачката 
или на производството на га-
сови, течности или на елек-
трична енергија, вклучувајќи 
и мерачи за нивно бажда-
peibe: 

9028 90 -Делови и прибор: 
9028 90 90 00--Друго 

а) за ПЕ 1 работа со цевки и 
водомерач 3/4 575 парчиња 
б) за ПЕ11/2 работа со цевки 
и водомерач 1 4 парчиња 
ц) за ПЕ 2 работа со цевки и 
водомерач 2 2 парчиња 

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

1620. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.09.1999 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се-
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за труд и социјална политика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни 
единици, магнетни или оп-
тички читачи, машини за 
преснимување на податоци на 
носители на податоци во ко-
дирана форма и машини за 
обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неоп-
фатени на друго место: 

847150 -Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. под-
броеви 8471 41 и 8471 49, кои 
содржат или не содржат во 
исто куќиште една или две од 
следниве единици: мемори-
ски единици, влезни единици, 
излезни единици: 

8471 50 90 (»~Друго 
а) персонален компјутер 50 парчиња 

8471 60 -Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
»одржат мемориска единици 
во исто куќиште: 

8471 60 50 00—Тастатури 50 парчиња 
8471 60 90 00—Друго 

а) монитори 50 парчиња 
8517 Електрични апарати за 

жични телефонија или жична 
телеграфија, вклучувајќи 
жични телефонски апарати 
со безжична слушалка и те-
лекомуникациски апарати за 
жични системи со носечка 
струја или дигитални линиски 
системи; видеофони: 

8517 50 -Други апрати, за жични си-
стеми со носечка струја или 
за дигитални линиски си-
стеми: 

8517 50 90 00-Други 
а) мрежни картички 50 парчиња 

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

Бр. 23-4117/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 23-4118/1 
24 септември 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1621. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесеч 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува „Хидрогеолошко биро" Д.О.О. од 
Скопје, да врши определени стручни работи за зашти-
тата и унапредувањето на живбтната средина и приро-
дата, во дејностите за кои е регистриран и тоа: 
- хидрогеолошки истражуван>а, 
- геолошки истражувања за утврдување на резерви на 
метали, неметали и каустобиолити, 
- изготвување на студии за водоснабдување, 
- истражување на површински и подземни води, 
- проектирање, изведба и стручен надзор на водоводни 
системи, 
- проектирање на хидротехнички објекти, 
- надзор на геолошки, хидрогеолошки и хидротехнички 
истражувања во тек на изведба, 
- истражување на минерални, термални и термомине-
рални води, 
- истражување на природни гасови,' 
- истражување на геотермална енергија, 
- изготвување студии за заштита на површински и под-
земни води и мерки за заштита. 

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

Бр. 23-4432/1 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1622. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува ДПТУ „Медко" ДООЕЛ од Битола, да 
врши ог оеделени стручни работи за заштитата и уна-
предувањето на животната средина и природата, во деј-
ностите за кои е регистриран и тоа: 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина; 
- изработка на техничка документација; 
- мерење и предлагање мерки за заштита од штетна 
бучава. 

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

Бр. 23-4432/2 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1623. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Заводот за испитување на материјали 
„Скопје" од Скопје, да врши определени стручни ра-
боти за заштитата и унапредувањето на животната сре-
дина и природата, во дејностите за кои е*регистриран и 
тоа: 
- уредување, планирање и проектирање на просторот 
за живеење; 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштита од 
ерозија и лизгање на земјиште; 
- изработка на техничка документација за депонии; 
- изработка на техничка документација за пречисту-
вање на отпадните води; 
- изработка на техничка документација за заштита од 
бучава кај патиштата и градски сообраќајници. 

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

Бр. 23-4432/3 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1624. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Друштвото за градежништво, проектн-
и в е , инженеринг и трговија „Рекс" од Тетово, да врши 
определени стручни работи за заштитата и унапредува-
њето на животната средина и природата, во дејностите 
за кои е регистриран и тоа: 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина. 

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

Бр. 23-4432/4 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 
1625Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Претпријатието за инженеринг, ин-

вестиции и маркетинг „Унија" од Скопје, да врши опре-
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делени стручни работи за заштитата и унапредувањето 
на животната средина и природата, во дејностите за кои 
е регистриран и тоа: 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина. 

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

Бр 23-4432/5 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година. на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1626. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува „Еуроинвест - 11 Октомври" од 
Прилеп, да врши определени стручни р»аботи за зашти-
тата и унапредувањето на животнат средина и приро-
дата, во дејностите за кои е регистриран и тоа: 
- изготвување и ревизија на техничка документација, 
студии и проекти од областа на заштитата на живот-
ната средина; 
- изведување на научно•истражувачки и развојни про-
екти, како и проектирање на нови производи од доме-
нот на заштитата на животната средина; 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина и предлагање мерки за заштита; 
- изготвување студии за депонирање и управување со 
комунален, индустриски, техноген и опасен отпад; 
- вршење на консултантски услуги во областа на зашти-
тата и унапредувањето на животната средина. 

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

Бр 23-4432/6 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1627. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Претпријатието за геолошки, хидро-

геолошки и инженерскогеолошки истражувања „Ге-
охидропроект" од Скопје, да врши определени стручни 
работи за заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природата, во дејностите за кои е регистри-
ран и тоа: 
- вршење геохидролошки истражувања; 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти во делот на загадувањето 
на водите и испитување на нивниот квалитет. 

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

Бр 23-4432/7 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1628. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува Претпријатието за монтажа, инже-
неринг и сервисирање „Термо кинг" од Скопје, да врши 
определени стручни работи за заштитата и унапредува-
њето на животната средина и природата, во дејностите 
за кои е регистриран и тоа: 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина; 
- испитување, мерење и контрола на загадување на 
воздухот од енергетски и индустриски постројки и об-
јекти. 

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

Бр 23-4432/8 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1629. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 24.09.1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува А•Д. „Завод за урбанизам и стан-
бено комунална техника на Република Македонија" од 
Скопје, да врши определени стручни работи за зашти-
тата и унапредувањето на животната средина и приро-
дата, во дејностите за кои е регистриран и тоа: 
- изготвување и ревизија на техничка документација, 
студии и проекти од областа на заштитата на живот-
ната средина; 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштита на 
животната средина; 
- вршење на консалтинг услуги во областа на заштита и 
унапредување на животната средина. 

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

Бр. 23-4432/9 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1630. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.09.1999 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Републичкиот хидрометереоло-

шки завод од Скопје, да врши определени стручни ра-
боти за заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природата, во дејностите за кои е регистри-
ран и тоа: 
- изготвување и ревизија на еколошки и техничко-
технолошки развојни и научно•истражувачки решени-
ја, елаборати, проекти, студии и експертизи од обла-
ста на заштитата на животната средина; 
- изготвување и ревизија на планови и определување 
на мерки за намалување на негативното влијание на 
деградационите процеси во животната средина; 
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со 
загаденоста на воздухот и контрола на изворите на за-
гадување; 
- мерење, испитување и мониторинг на хемизмот на 
врнежите и трансграничен пренос на загадувачки ма-
терии во воздухот на големи далечини и рано открива-
ње на радиоактивноста во врнежите, воздухот, по-
вршинските и подземните води; 
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со 
загаденоста на површинските води, подземните води, 
водите кои се користат во системите за наводнување 
и одводнување и контрола на квалитетот на атмосфер-
ските води, отпадните води од населени места и инду-
стриски отпадни води; 
- мерење, испитување и мониторинг на состојбата со 
загаденоста на почвата; 
- изработка и водење на катастар на загадувачи на 
воздухот, водите и почвата, како и карта на загадува-
чи; 
- обработка и интерпретација на податоци од мерења-
та, испитувањето и следењето на состојбите со загаде-
носта на воздухот, водите и почвата, со соодветни 
компјутерски програми, како и пренос на истите до 
европските центри на разни меѓународни организации, 
агенции и асоцијации; 
- издавање на годишни и периодични публикации, из-
вештаи и годишници од мерењата, испитувањата и 
следењата на состојбите со загаденоста на воздухот, 
водите и почвата; 
- трансфер на знаење, консалтинг услуги и сервис во 
областа на заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природата. 

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

Бр. 23-4432/10 Претседател на Владата 
24 еип смири 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1631. 

Врз основа на член И од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.09.1999 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И , 
ПРИРОДАТА 

ч 1. Се овластува Трговското друштво за инжене-
ринг „Аураинвест" д.о.о. од Скопје, да врши опреде-

лени стручни работи за заштитата и унапредувањето на 
животната средина и природата, во дејностите за кои 
е регистриран и тоа: 
- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати, студии и проекти од областа на заштитата 
на животната средина. 

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

Бр. 23-4432/11 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски,с.р. 
1632. 

Врз основа на член И од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на. Република Македонија" бр. 69/96), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
24.09.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И 
ПРИРОДАТА 

1. Се овластува ППТУТ „Флораскоп" д.о.о. екс-
порт-импорт од Скопје, да врши определени стручни 
работи за заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природата, во дејностите за кои е регистри-
ран и тоа: 
- изведување на проекти на озеленување во населени 
места и индустриски објекти со примена на мерки за 
заштита на животната средина; 
- изведување на проекти за производство на здрава 
храна со анализи на хемиски и физички својства на 
почвата, нивна загаденост со мерки за заштита, исхра-
на на растенијата со квалитет на приноси; 
- изведување на проекти за заштита од ерозија; 
- организирање и вклучување во еколошко-техноло-
шки и научно~истражувачки проекти во областа на за-
штитата и унапредувањето на животната средина и 
природата; 
- консалтинг и изработка на елаборати и изведување 
на проекти од областа на модификација на време на 
разбивање на магли и смог. 

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

Бр. 23-4432/12 Претседател на Владата 
24 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски .р. 
1633. 

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за лов-
ството („Сл. весник на РМ" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИДОТ НА ШТЕТНИОТ ДИВЕЧ И ВИ-

СИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА 
1. Во Решението за утврдувана на видот на штет-

ниот дивеч и висината на паричната награда („Сл. вес-
ник на РМ" бр. 16/97, 53/97 и 4/98) во точка 2 алинеја 1 
износот „3.300", се заменува со износот „330,00", а во 
алинеја 2 износот „1.300,00" се заменува со износот 
„130,00". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 09-9441/1 Министер 
21 септември 1999 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 
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О Б Ј А В А 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство на Република Македонија - Скопје, во сми-
сла на член 24 став 4 од Законот за семе („Сл. весник на 
СРМ" бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 33/92) објавува: 
дека од Регистарот на доработувачи на семенски мате-
ријал се брише: 

ППТ „ФОРА СЕМЕ" - Скопје, се брише од региста-
рот на доработувачи на семе запишан под регистарски 
број 28 - решение бр. 10-5676/2 од 15.09.1999 година. 

Број 10-5676/2 
15 септември 1999 година 

Скопје 
Министер 

за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

1634. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 алинеја 1 и 4 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 15 
септември 1999 година, донесе 

ѕ 
Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставно-
ста на член 5 став 2 и на член 8 став 1 од Законот за 
изменување и дополнувани на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат 
со земјоделското земјиште („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 25/99). 

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните 
акти и дејствија преземени врз основа на одредбите од 
Законот означени во точката 1 од ова решение. 

3. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на член 5 став 1 од Законот означен во 
точката 1 од ова решение. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

5. Сојузот на синдикатите на Македонија, на Устав-
ниот суд на Република Македонија, му поднесе иниција-
тива за оценување уставноста на одредбите од Законот 
означени во точката 1 од ова решение. Според наво-
дите во иницијативата со оспорените одредби битно се 
отстапувало од концептот за приватизација на опште-
ствениот капитал кој произлегувал и бил компатибилен 
со природата и карактерот на општествената сопстве-
ност и според кој тоа право го имале претпријатијата, а 
не некои субјекти надвор од нив, во случајов Агенци-
јата за приватизација. Со постојниот закон Агенцијата 
имала право да го преземе поведувањето и непосред-
ното водење на постапката за трансформација на прет-
пријатието, само доколку претпријатието не постапило 
според роковите и начинот утврдени со закон, а со 
оспорените одредби на Агенцијата и се давало право да 
стане сопственик на општествениот капитал во прет-
пријатието односно задругата во случаи кога постап-
ката за трансформација не била отпочната или кои не 
ќе можеле да се трансформираат во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на Законот и покрај тоа 
што документацијата за трансформација била доста-
вена до Агенцијата. 

Со ваквите овластувања, односно правата што и се 
давале на Агенцијата таа станувала единствен носител 
на општествениот капитал, која спротивно на член 58 
став 1 од Уставот ќе одлучува и управува со тој капи-
тал. Во таа смисла според оспорениот член 8 став 1 од 
Законот, а во врска со член 100-а став 2 од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, претпријатијата, односно задругите, се обврзу-

вале на Агенцијата да и издадат обични акции или удел 
за вредноста на општествениот капитал, а ако тоа не го 
направеле доброволно со одлука на Агенцијата, тие 
станувале акции односно удели на Агенцијата, што ре 
било во согласност и со член 30 од Уставот. 

Во врска со ваквата поставеност на Агенцијата се 
поставувало и прашањето дали Агенцијата може да 
носи одлука за себе за да стане сопственик и дали таа 
самата може да се контролира во делот на трансформа-
ција на претпријатието, односно задругата, бидејќи 
контролната функција кон претпријатијата, односно за-
другите што се трансформирале ја имала Агенцијата. 
Во тој контекст се поставувало и прашањето за одго-
ворноста на Агенцијата за трансформацијата што ќе ја 
изврши во претпријатијата, односно задругите во кои 
таа ќе биде единствениот сопственик, доколку транс-
формацијата не биде извршена согласно Законот. 

1 Со оспорените одредби голем број на претпријатија, 
односно задруги кои се >анте не биле трансформирани 
или биле во процес на трансформација, се доведувале 
во нееднаква положба не по своја вина, во однос на. 
оние што биле трансформирани, што не било во соглас-
ност со член 9 став 2 од Уставот. Во таква положба се 
наоѓале и работниците кои, поради состојбите во про-
изводството, неисплатените плати, последиците од вој-
ната на Косово, не биле во можност навреме да ги 
плаќаат ратите за сопствените акции во поглед на оние 
работници што примале плата и биле во можност ре-
довно да ги отплатуваат акциите и поради ваквата неед-
наква положба не ќе можеле да го остварат своето 
уставно право да учествуваат во управувањето и одлу-
чувањето во друштвото што не било во согласност со 
член 58 став 1 од Уставот. 

Рокот од 30 дена за спроведување на целата по-
стапка за организирање, односно за довршување на 
процесот на трансформација бил неспроведлив, со од-
напред познат резултат. Во овој временски период и 
самата Агенција не била во можност да ја заврши 
трансформацијата и кусиот рок одел во прилог на жел-
бата на законодавецот Агенцијата да стане единствен 
сопственик на општествениот капитал што значело 
подржавување на капиталот, а со тоа Агенцијата се 
стекнувала со права што не произлегувале од самиот 
закон и што не се во согласност со Уставот. Ако зако-
нодавецот имал за цел да се заврши процесот на транс-
формација во утврдениот рок од 30 дена, тогаш, заради 
обезбедување на еднаква положба на субјектите на па-
зарот, согласно членот 55 став 1 од Уставот, требало да 
го утврди и рокот во кој Агенцијата ќе ги приватизира, 
односно доприватизира претпријатијата, односно за-
другите. Со други зборови, рокот што се однесува за 
претпријатијата требало да се однесува и за Агенци-
јата. 

Понатаму, во иницијативата се истакнува дека за 
согласноста со Уставот (со членот 58 став 1) било битно 
и прашањето дали Агенцијата може да биде носител на 
обични акции преку кои станува сопственик на опште-
ствениот капитал и преку кои се стекнува со правото на 
управувана и одлучување во претпријатието, односно 
задругата. 

Со оспорените одредби се отстапувало и од решени-
јата содржани во членот 718 од Законот за трговските 
друштва, според кој со влегуван>ето во сила на овој 
закон правните субјекти продолжуваат да работат под 
условите запишани во судскиот регистар, се до нивното 
организирана како акционерски, односно друштва со 
ограничена одговорност. 

Подносителот на иницијативата, со оглед на тешко 
отстранливите последици кои можат да настапат со 
примена на оспорените одредби од Законот, предлага 
Уставниот суд, согласно член 28 од Деловникот на 
Уставниот суд, да донесе решение за запирање на Нив-
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ното извршување и преземените дејствија врз основа на 
нив. 

6. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ната одредба на член 5 од Законот претпријатијата кои 
до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја 
отпочнале постапката за трансформација должни се во 
рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон да 
се организираат како акционерски друштва или друш-
тва со ограничена одговорност, а според ставот 2 на 
овој член претпријатијата кои до денот на влегувањето 
во сила на овој закон ја отпочнале постапката за транс-
формација, односно ја доставиле документацијата до 
Агенцијата ќе се организираат како акционерско друш-
тво или друштво со ограничена одговорност доколку во 
рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон 
трансформацијата нема да биде реализирана на начин и 
под условите утврдени со овој закон. 

Во ставот 1 на членот 8 од Законот е предвидено 
дека при организирање на претпријатијата од члено-
вите 8, 9 и 10 на овој закон во акционерско друштво или 
друштво со ограничена одговорност, соодветно се при-
менуваат одредбите од членот 100-а од Законот за 
.трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал. 

7. Со Уставот на Република Македонија е воспоста-
вен нов концепт на општественото уредување во чија 
основа, меѓу другото, е и гаранцијата за сопственоста и 
нејзината заштита во граѓанско-правна смисла и слобо-
дата на пазарот и претприемништвото. Така, согласно 
член 30 став 1 од Уставот, се гарантира правото на 
сопственост, а според неговиот став 3, никому не можат 
да му бидат одземени или ограничени сопственоста или 
правата што произлегуваат од неа, освен кога се работи 
за јавен интерес утврден со закон. 

Согласно член 58 од Уставот, сопственоста и трудот 
се основа за управување и учество во одлучувањето. 

Поаѓајќи од основната интенција на Уставот за из-
градба на граѓанско општество, кому општествената 
сопственост не му е иманентна, туку сопственоста како 
граѓанско-правен однос, тој не ја гарантира општестве-
ната сопственост, а обврската за нејзино трансформи-
рање произлегува непосредно од самиот Устав. Во таа 
смисла, според член 1 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот, Собранието на Република Македо-
нија е овластено да донесе закон со кој ќе се уреди 
трансформацијата на општествената сопственост. Со 
тоа законодавното тело е овластено да ги утврди усло-
вите, начините и формите на нејзиното трансформи-
рање во некоја од сопственичките категории, но при 
тоа мора да се почитуваат темелните вредности на 
уставниот поредок утврдени во членовите 8, 30, 52, 55, 
57 и 58 од Уставот. 

Одредбите на членот 5 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделско земјиште создаваат одре-
дени обврски во поглед на статусното организирање, а 
посредно и суштински го определува редоследот на фа-
зите на постапката за приватизација на претпријати-
јата. Задолжителното организирање на претпријати-
јата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон 
не ја отпочнале постапката за трансформација, во рок 
од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон, да се 
организираат како акционерски друштва или друштва 
со ограничена одговорност, не е во согласност со член 
718 од Законот за трговските друштва, според кој со 
влегувањето во сила на овој закон правните субјекти 
продолжуваат да работат на начин и под условите под 
кои се запишани во судскиот регистар. И покрај тоа 
што во определениот рок со оспорената одредба на 
Законот не е можно такво организирање, тоа прашање 
излегува од рамките на надлежноста на Уставниот суд 

бидејќи Судот не цени меѓусебна согласност на зако-
ните. Меѓутоа, ставот 2 на оспорената одредба на член 
5 од Законот подразбира целосно губење на стекнатото 
право на претпријатијата кои до денот на влегувањето 
во сила на овој закон ја отпочнале постапката за транс-
формација, односно ја доставиле документацијата до 
Агенцијата, автономно да продолжат со приватизаци-
јата, стекнато врз основа на одобрението на Комиси-
јата на Владата за приватизација и обврска да се орга-
низираат како акционерско друштво или друштво со 
ограничена одговорност, доколку во рок од 30 дена од 
влегувањето во сила на овој закон трансформацијата 
нема да биде реализирана на начин и под услови утвр-
дени со овој закон, со што според мислењето на Судот 
оваа одредба има ретроактивно дејство врз овие прет-
пријатија поради што се постави прашањето за повреда 
на уставниот принцип за забрана на ретроактивното 
дејство утврден во член 52 од Уставот и со уставниот 
принцип за слободата на пазарот и претрпиемништвото 
утврден во член 55 од Уставот. 

Со оспорената одредба на член 8 од Законот е пред-
видено дека при организирањето на претпријатијата од 
членовите 8, 9 и 10 на овој закон во акционерско друш-
тво или друштво со ограничена одговорност, соодветно 
се применуваат одредбите од членот 100-а на Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен 
капитал. Меѓутоа, за уставноста на оспорената одредба 
од значење е уставноста и на одредбите од членовите 
18, 19 и 45 односно членот 100-а од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал предмет на од-
лучување пред овој суд по предметот У.бр. 119/99. 
Имено, со членот 18 (чии одредби се оспорени) од овој 
закон битно се отстапува од утврдениот режим на акци-
ите со попуст. Акциите со попуст, согласно Законот, се 
отплатуваат на рати со одложено плаќање и тие прет-
ставуваат хартија од вредност и нивниот режим е утвр-
ден со членот 15 од Законот за издавање и тргување со 
хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 7/97). Секоја отплатена акција е по-
себна акција (индивидуална) и влегува како автономен 
објект во правниот ^промет. Делумно отплатените ак-
ции се во сопственост на работниците кои се должни 
редовно да ги отплатуваат. Со оглед на тоа што според 
оспорените одредби на членот 18 од Законот се прене-
суваат на Агенцијата како обични, кои ги продава под 
условите утврдени со овој закон, што значи дека таа 
станува сопственик, пред Судот се постави прашањето 
за нивната согласност со член 30 од Уставот. Исто така, 
според мислехвето на судот со оспорените одредби на 
членот 18 од Законот на суштински начин се повредува 
и уставното начело на еднаквост на граѓаните пред За-
конот. Иако не е спорно одземањето на акциите заради 
неуредно плаќање, спорно е тоа што нема да им биде 
вратен, односно надоместен отплатениот дел од одзе-
мената акција. Поради тоа не е спорна одредбата од 
Законот дека неуредното плаќање може да се санкци-
онира, меѓутоа сите акционери што акциите ги отпла-
туваат на рати мора да бидат под еднаков правен ре-
жим. 

Во истиот контекст се постави прашањето за устав-
носта и на одредбата на ставот 2 од членот 19 од Зако-
нот. Имено, според оваа одредба по членот 28 од Зако-
нот се додава нов член 28-а, според кој, ако претприја-
тието во рок од 30 дена од денот кога имателот на 
привремените акции го изгубил правото на отплата на 
запишаните акции, односно удели од членот 28 став 2 на 
овој закон, неотплатените акции односно удели не ги 
пренело на Агенцијата, овие акции односно удели ја 
губат својата правна сила за имателот, односно се по-
ништуваат по сила на Законот. Оттука произлегува и 
обврска на претпријатието да издаде нови акции, наме-
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сто поништените, исто по сила на Законот, со што 
според мислењето на Судот Агенцијата како акционер 
самата на себе си издава акции, наместо акционерското 
друштво кое ги емитувало поништените акции. Со тоа, 
според мислењето на Судот се повредува правото на 
сопственост на акционерското друштво што ги емиту-
вало поништените акции. 

Врз основа на изнесените аргументи за сомнението 
на уставноста на член 18 став 5 и член 19 став 2 од овој 
ѓ*акон во суи<та на се однесуваат и на сомнението за 
уставноста и на членот 45 став 4 од Законот. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 8 
став 1 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште е предвидено дека соодветно се при-
менуват одредбите од членот 100-а од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал и 
изразеното сомнение за уставноста на одредбата на ста-
вот 4 на овој член, според мислењето на Судот ја дове-
дува во прашање и уставноста и на оваа одредба поради 
што одлучи како во точката 1 на ова решение. 

Според член 27 од Деловникот на Уставниот суд, 
Уставниот суд може во текот на постапката, до донесу-
вање на конечната одлука, да донесе решение за запи-
рање на извршувањето на поединечните акти и деј-
ствија што се преземени врз основа на закон, друг про-
пис или општ акт чија уставност односно законитост ја 
оценува, доколку со неговото извршување би можеле 
да настанат тешко отстранливи последици. 

1635. 

Со оглед на тоа што со примена на оспорените 
одредби од Законот можат да настанат неотстранливи 
штетни последици во процесот на приватизацијата, Су-
дот одлучи да ги запре од извршување поединечните 
акти и дејствија преземени врз основа на овие одредби. 
- 8. Во поглед на наводите во иницијативата за пове-
дување постапка за целината на членот 5 од Законот, 
односно и за ставот 1 на овој член, Судот оцени дека не 
може да се постави прашањето за неговата согласност 
затоа што утврди дека со оваа одредба се налага обвр-
ска претпријатијата кои до денот на влегувањето во 
сила на овој закон не ја отпочнале постапката за транс-
формација во рок од 30 дена по влегуван>ето во сила да 
се организираат како акционерски друштва или друш-
тва со ограничена одговорност, односно да извршат 
статусни промени со што не се попречува трансформа-
цијата на општествениот капитал. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ- . 
ките 1, 2 и 3 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д~р Милан 
Недков и судиите Бахри Исл>ами, д•р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д•р Стојмен Михајловски, д•р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д~р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 120/99 ' Претседател 
15 септември 1999 година на Уставниот, суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

Државната изборна комисија врз основа на член 2 од Законот за избор на претседател на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 20/94 и 48/99) и член 27 точка 6) од Законот за 
избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 
24/98 и 50/99) на седниците одржани на 20 и 28 септември 1999 година, ги пропиша обрасците број 22 и 23 за 
спроведување на изборот за претседател на Република Македонија: 

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 22 
членови 2 од Законот за избор на 
претседател на Република Македонија и 
член 97 ставови 1, 2, 4 и 6 и член 106-а од 
Законот за избор на пратеници во 
Собранието на Република Македонија 
(член 30 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република 
Македонија) 

Врз основа на член 97 став 2 од Законот за избор на пратеници 
во Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на 
седницата одржана на година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за поништување на гласањето на Гласачкото место број во 

Изборната единица број за листа на кандидат за избор на 
претседател на Република Македонија 

Се ПОНИШТУВА гласањето на Гласачкото место број , 
Изборна единица број , за листи на кандидат за избор на претседател 
на Република Македонија поради: _ _ 
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УТВРДЕНАТА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. МУАРЕМ НЕЏИПИ 

2. ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ 

3. МУХАМЕД ХАЛИЛИ 

4. ТИТО ПЕТКОВСКИ 

5. СТОЈАН АНДОВ 

6. БОРИС ТРАЈКОВСКИ 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-261/3 
30 септември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Државната изборна комисија, 

Јосиф Луковски, с.р. 

Упатство за гласање: 

Гласањето се врши на начин што се заокружува само редниот 
број пред името и презимето на кандидатот за претседател на Република 
Македонија за кој избирачот се определил да гласа и гласачкото ливче 
превиткано се става во гласачката кутија. 

1636. 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 30 

септември 1999 година согласно член 7 став 1 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 48/99) со ждрепка го утврди 
редоследот на кандидати во листата на кандидат за избор на претседател на 
Република Македонија. 

Согласно член 7 став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за избор на претседател на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" број 48/99), Државната изборна 
комисија ја објавува 
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Во обрасците на Државната изборна комисија од 
број 5 заклучно со број 24 објавени во „Службен весник 
на Република Македонија46 број 58/99 се направени 
грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 

Обрасците број 19, 20 и 23 Државната изборна коми-
сија не ги пропиша и истите не се во функција за спро-
ведување на изборот за претседател на Република Ма-
кедонија. 

Согласно непропишувањето на обрасците број 19,20 
и 23, нумерацијата на пропишаните и објавени обрасци 
во „Службен весник на Република Македонија" број 58/ 
99 е од број 5 заклучно со број 21. 

Број 34-267/1 Од Државната изборна комисија 
30 септември 1999 година 

Скопје 

Огласен дел 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2320/99, на регистарска влошка бр. 03006220? 6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот 
поединец „КАЈ СТОЛЕ", Стојан Димитар Глувчевски 
тп Кочани, ул. „1-ви Мај" бр. 81. 

Основач е Стојан Глувчевски од Кочани. 
Дејности: 55.11, 5512,55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 

55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 
Настапува во праниот промет со неограничени овла-

стувања, а за обврските одговара со целиот имот. 
Лице овластено за застапување е Стојан Глувчевски. 

Основачот одговара неограничено со целиот имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег,бр. 2320/99. (32080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12649/98. на регистарска влошка бр. 
020154727-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ЏЕСЕСЕ" Џелал ДОНЕЛ увоз из-
воз ул. „108" бр. 114 Скопје. 

Основање на грговско друштво како ДООЕЛ со-
гласно ЗТД. 

Основач Џелал Бајрам од Скопје, ул. „Џон Кенеди" 
бр. 27/2-1. 

Дејности: 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.10, 
19.20, 19.30, 36.63, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51:23, 
51.24, 51.25, 5131, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52,26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30; 63.40, 74.12, 93.02. 

Дејности во надворешно трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

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

Џелал Бајрам, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12649/ 

98. (31517) 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Трег. бр. 11083/98, на регистарска влошка бр. 
020181737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за производство, промет, 
посредување и услуги „МРШЕВЦИ ~ ТРАНС" Трајче 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Мршевци бр. 11. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, про-
мет, посредување и услуги „МРШЕВЦИ - ТРАНС" 
Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Мршевци бр. 11, 

" Скратен назив „МРШЕВЦИ ТРАНС“ Трајче ДО 
ОЕЛ увоз извоз Скопје. 

Назив во надворешно-трговскиот промет „МРШЕВ-
ЦИ-ТРАНС" ЈТД Скопје. 

Основач: Трајче Бог дановски с. Мршевци, Скопје. 
Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 

01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 
01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 
15.9215.93, 15.94, 15.95, 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 
.18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.23, 21,25, 22.21, 22.22, 22.23 , 22.24, 
22.25, 22.12, 22.13, 25.32, 25.21, 25,13, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.21, 26.25 , 28.21, 28.40, 28.52, 28.75 , 29.71, 
29.72, 26.70, 33.10/2, 36.11, 36Л2, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.21, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50,20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50. 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 
51 46, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52,22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55,12, 
55.21/1, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22. 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 71.10, 71.21, 
74.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.84, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05 , 92.33 , 92.34, 
92.62, 92.72, 63.40. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
грговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувал*>е во областа на прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен пре-
воз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, тури-
стички агенции и бироа. . 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Атанасовски Раде, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11083/ 
98. (31518) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3046/99, на регистарска влошка бр. 020165537-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за производство, промет, посреду-
вање и услуги „МУНГУС" Сашко ДООЕЛ експорт-
импорт с. Мршевци бр. 11 Скопје. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, про-
мет, посредување и услуги „МУНГУС" Сашко ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Мршевци бр. 11 Скопје.. 

Скратен назив: МУНГУС Сашко ДООЕЛ експорт-
импорт с. Мршевци Скопје. 

Основач: Сашко Бобановски од с. Мршевци бр 11 
Скопје. 
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Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15. 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 
17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23 , 21.25 , 22.12, 
22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21 
25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 
29,23 , 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53 , 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 
33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2', 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, .51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
55.57, 51.80, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55,12, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05. 

Дејности во надворешно-трговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, застапу-
ва] ве и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
комисиона продажба, продажба на стоки од консигна-
циони складови, изведување завршни и занаетчиски ра-
боти во странство, услуги во меѓународниот туризам, 
инженеринг. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Сашко Богдановски, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3046/ 
99. (31520) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1.Рег.-
ЗГ.бр. 132/99 од 22.VI.999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението Мак Вадо-Каи ка-
рате Центар - Скопје, со скратена ознака Мак Центар, 
со седиште во Скопје, бул. "Авној" бр. 34/3-7. 

Основните цели и задачи на здружението Мак Вадо-
каи карате центар - Скопје се: поттикнување, омасо-
вување и развој на карате, џудо, аикидо, џиуџитцу, јо-
га, медитација и самоодбрана на територијата на 
Скопје и Република Македонија, развивање и унапре-
дување на системот на натпревари, да се грижи за раз-
војот и соработката со други услови за истото. 

Здружението Мак Ваидо-каи карате центар - Скопје 
ќе го претставува и застапува во правниот промет 
претседателот Атанас Филиповски од Скопје. 

Бр. 64-Стр. 3251 

Со денот на запишувањето во Регистарот здружение-
то Мак Вадо-каи карате центар- Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32252) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II.РЕГ. 
ЗГ.бр. 82/99 од 27.VIII.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓаните од 
с.Горно Лисиче "КВОРУМ" - Скопје, со седиште на ул. 
"Горно Лисиче" бб, с.Горно Лисиче. 

Дејноста на здружението е: одржување и изградба на 
улици и тротоари во селото по пат на организирано 
прибирање на средства преку самопридонеси на гра-
ѓаните, отворање на фолклорна и пеачка секција, му-
зичка секција која ќе се грижи за музичката наобраз-
ба, организирање на хор за пеење на фолклорни на-
родни песни, организирање игранки, организирање на 
туристичко угостителски дејности, остварување на не-
посредни контакти со стопанственици во и надвор од 
земјата со цел задоволување на економските потребни 
на членовите и граѓаните од с,Горно Лисиче, соработ-
ка со друштва, институции, групи и поединци од земја-
та и странство, организирање на стручни предавања од 
стручни предавања од стручни лица за унапредување 
на земјоделието, организирање на советувања за ин-
тензивно, стручно и квалитетно товење на добиток, 
посети на фарми, стопанства, приватни и акционерски 
со цел практично запознавање со сите задачи и сред-
ствата за таквото определување како и третирање на 
сите други прашања и проблеми што чинат потреба и 
услов за секојдневниот живот на жителите на село 
Горно Лисиче. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здружение-
то на граѓани од с.Горно Лисиче "КВОРУМ" Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32423) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 124 за 1999 година, се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име "Кворум за 
авангардна креативност" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на Форумот се: застапу-
вање на младинските општи и посебни интереси, под-
дршка на сите видови младинско творештво, поттик-
нување на спортот и рекреацијата, развој на едукатив-
носта, еколошката, културната и забавната надградба, 
делување против болестите на зависност, пружање на 
психосоцијалната, правна и економска помош и друго. 

Седиштето на Форумот е во Прилеп на ул. "Кеј 1-ви 
Мај" бр. 64. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
Форумот е Гоце Бојкоски - извршен директор. 

Од Основниот суд во Прилеп. (32678) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 39 за 1998 година, се врши упис на изме-
на на лицето овластено за застапување и претставува-
ње на Здружението на "Љубители и одгледувачи на ку-
чиња "Амор" од Прилеп. 

Наместо досегашното овластено лице Јосиф Баше-
ски за овластени лица за застапување и претставување 
на здружението се запишуваат Пецко Ѓорѓиоски -
претседател и Тони Петрушески - потпретседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (32679) 
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Со решение Згф.бр. 38/98 од 24.05.99 год. во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 38 за 1998 го-
дина се запишува: Доброволно противпожарно друш-
тво Злетовица - Злетово. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Никола 
Карев" бр. 38 - 3летово, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Злетово. 

Од Основниот суд во Штип. (32846) 

Со решение Згф.бр. 39/98 од 21.06.99 год. во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации што се води 
при Основен суд Штип под реден бр. 39 за 1998 година 
се запишува: Општински противпожарен сојуз - Про-
биштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Миро Ба-
раш" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (32847) 

Со решение Згф.бр. 37/98 од 24.05.99 год. во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации што се води 
при Основен суд Штип под реден бр. 37 за 1998 година 
се запишува: Доброволно противпожарно друштво 
Три Чешми - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Даме 
Груев" бр. 4, во Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (32848) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1.Рег. 
ЗГ.бр. 117/99 од 09.IX.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на љубители на 
Ромска фолклорна уметност РОМАНО ИЛО - Скопје. 

Седиштето на Здружението на љубители на Ромска 
фолклорна уметност РОМАНО ИЛО - Скопје е во 
Скопје, ул. "Пелагонија" бр. 34, а подрачјето на деј-> 
ствување е да работи на културно едукативно изди-
гање на Ромите во Република Македонија и надвор од 
неа преку организирање на секции, семинари и други 
облици на масовно, културно и хуманитарно дејствува-
ње, да се грижи за еколошко чиста животна средина, 
да соработува со ѕултурно-просветни установи, орга-
низирање на секции од областа на културата, уметнос-
та и спортот, да организира хуманитарни, социо кул-
турни манифестации од областа на музиката, уметнос-
та и спортот во Републиката и странство, да организи-
ра собир ца прилози наменети за изградба на социо-
културни објекти каде што ќе се спроведуваат редов-
ните активности на здружението, да издава списанија 
наменети за деца, младинци и возрасни , да соработува 
со меѓународни, културни фондации, црковни општи-
ни и заедници, за издигање на ромската култура и 
уметност и да ги мотивира и ангажира граѓаните во 
врска со едукации и други активности. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здруже-
нието на љубители на ромската фолклорна уметност 
РОМАНО ИЛО - Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32252) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.РЕГ. 
зг.бр. 191/99 од 03 IX. 1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Спортско риболовно друштво 
"МРЕНА" при Јавно сообраќајно претпријатие "Скоп-
је" - Скопје, со седиште во Јавно сообраќајно претпри-
јатие "Скопје" - Скопје. 

Дејноста на Спортско риболовно друштво "МРЕНА" 
при Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје" 
- Скопје е организирано одвивање активности поврза-

ни со спортскиот риболов, заштита на рибниот фонд 
во реките и другите риболовни води, унапредување и 
зголемување на рибниот фонд, зголемување на струч-
ните познавања на своите членови од областа на рибо-
ловството и спортскиот риболов, зачувување на еко-
лошката околина и природната рамнотежа на богат-
ството, ондонски и други врсти на фаунскиот свет во 
водата и развивање и соработка со други друштва и 
организации во Републиката и надвор од неа. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Спортско-
то риболовно друштво "МРЕНА" при Јавно сообра-
ќајно претпријатие "Скопје" - Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32631)' 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.РЕГ. 
ЗГ.бр. 187/99 од 12.V. 1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Винг Чун Кунг Фу клубот 
"ПРОЛЕТ" од Скопје, со седиште на ул. "Јабланица" 
бр. 50-6, Скопје. 

Дејноста на Винг Чун Кунг Фу клубот "ПРОЛЕТ" е: 
*омасовување и развој на Кунг Фу спортот, особено со 
помладите категории како кадети, кадетки, младинци 
и младинки, сениори и сениорки, учество на клубот во 
организиран систем на натпревари кои ги организи-
раат сојузите и меѓународните натпревари од официја-
лен и пријателски карактер. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Винг Чун 
Кунг Фу клубот "ПРОЛЕТ" од Скопје, се стекнува со 
својства на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32672) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Прилеп, со- решение Ст.бр. 77/99 од 

29.09.1999 год. отвори стечајна постапка кон должни-
кот Водостопанско претпријатие "Стериа" со П•О. 
Прилеп, со седиште на ул. "Октомвриска" бр. 1-в, запи-
шан во регистарска влошка бр. 1-693 во Окружен сто-
пански суд Битола со жиро сметка 41100-601-2068 во 
Заводот за платен промет Филијала Прилеп. 

За стечаен судија е определена судијата Татјана Су-
сулеска - судија во овој суд и член на стечајниот совет. 

За стечаен управник определен е'Божидар Талески 
дипл.економист од Прилеп, со стан на ул. "11 
Октомври" 142, со телефон 098-28-697. 

Стечајната постапка се отвора на ден 29.09.1999 год. 
во 12,00 часот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на 
адреса кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги (катастарот) и 
разлачните права на недвижностите што се запишани 



во јавните книги (катастарот), во рок од 20 дена смета-
но од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во прија-
вата да означат на кои предмети постои разлачно пра-
во, начинот и основата на засновањето на тоа право' 
како и обезбеденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запи-
шани права врз недвижностите (катастарот) како и 
правата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат рочишта и тоа: Собир на доверители 
за испитување и утврдување на побарувањето (испитно 
рочиште) и Собрание на доверители (извештајно ро-
чиште) за ден 24.11.1999 година во 9,30 часот во суд-
ница Голема сала во Основен суд Прилеп. 

Огласот за отворање на стечајната постапка е истак-
ната на огласната табла на судот на ден 30.09.1999 год. 

Од Основниот суд во Прилеп. (33087) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1768/ дел на 

м.в."Опулица" нива 6 класа, површина од 660 м2, план 
Уп.бр. 1103-2456/1 од 20.08.1999 година опишана во ПЈ1 
бр.170 на КО Раотинце ^сопственост на по 1/2 една 
идеална половина на Зафировски Митре Славко од 
Скопје, бул."Илинден" бр. 3/13 и Зафировски Митре 
Стојко од Тетово, ул."Б.Тоска" бр.17 за вкупна цена од 
60.000,06 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во• "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот,Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, Тето-
во. (31332) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија иде-
ална половина од Прцела број 278/2 во м.в."Над село" 
нива со површина од 10.120 м , во КО Курија сопстве-
ност на Андов Страшо од Неготино, ул."Антигона" бр. 
30, Цена на продажбава 61.165,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Бинов Гело, ул."М.Тито" бр. 138, Неготино. 

431343) 
Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

бр.28/1, план 3, скица 3, м.в."Кумли Ваир", култура ни-
ва, класа 7, површина од 6211 м2, и КП бр.28/1, план 3, 
скица 3, м.в."Кумли Ваир", култура нива, класа 5, повр-
шина од 4045 м2, заведени во ПЈ1 243 за КО Биљанов-
це, сопственост на Паневска Маја, ул."В.Стаменов" бр. 
16, с.Доброшане, Куманово и Стојановски Томе, ул. 
"И.Милутиновиќ" бр.5, Куманово, за цена од 200.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 

Бр. 6 4 - Стр. 3253 

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудатаВо спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул." 11 Октомври" бр.1 а, Ку-
маново. (31344) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, КП 
1674, план 005, скица 008, м.в."Желков дол чуката" кат. 
култура нива, класа 6, површина од 2746 м2, сопстве-
ност на Борис Мешков од Ваташа, видно од имотен 
лист бр.247 за цена од 31.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, ѓо губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (31343) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП бр.249, план 4, скица 7, класа 2, површина од 3400 
м2, во Сенокос сопственост на Билали Ганиов 
Шемси, с.Сенокос, за цена од 215.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок,од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се Достават до 
нотарот Весна Василеска, ул."Б.Гиноски" бб, Гостивар. 

(31346) 

Се продава недвижен имот - шума и нива кои се нао-
ѓаат во с.Глумово, Скопје, КО Глумово, м.в."Јаруга", 
КП 2013/1, план 7, скица 16, класа 4, површина од 291 
м2 и КП 2014, план 7, скица 16, класа 6, површина од 
615 м2, сопственост на Османи Мемиш Фета, с.Шише-
во, ул."М.Спасов" бр.66, за цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Љубица Моловска, ул."Франклин Рузвелт" бр. 
44-а, општина Центар, Скопје. (31392) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр.2090, 
план 6, скица 17, м.в."Горна река", нива класа 2, повр-
шина од 334 м2, и КП бр.2091, план 6, скица 17, м.в. 
"Горна река", шума класа 3, површина од 484 м2, заве-
дени во ПЛ бр.263 за КО Сгрезовце, сопственост на 
Тасевски Драгутин од Куманово, ул."Шумадиска" бр.4. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Томислав Младеновски, ул."Ленинова" бб, Ку-
маново. (31566) 

1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4 октомври 1999 



Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр.4835, 
м.в.иДреновец" лозје, класа 3, површина од 1250 м2 и 
КП бр.4853 на м.в."Дреновец", лозје, класа 3, во повр-
шина од 750 м2, опишано во ПЈ1 бр.10461 на КО Тетово, 
за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Каљоши 
Осман Рецеп, ул."И.Р.Ј1ола", Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата«Во спротивно, 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (31567) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП 2794, 
план 7, скица 34, м.в."Меѓу две реки", класа 3, површи-
на од 3 м2, во КО Валандово, сопственост на Марков 
Васил од Валандово, за цена од 1.000,00 ДЕМ во денар-
ска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите ла се достават до 
нотарот Нада Пр©чкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, во 
Гевгелија. (31568) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, сопственост 
на Стојановска Лепа, построена на КП 5912/20, план 27, 
скица 51, м.в."Јурија", култура градина, класа 3, повр-
шина 500 м2, во КО Кучевиигге, за цена од 92.760,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Светлана Лазаревиќ, ул."Костурска" бр. 18-5/1, 
општина Чаир, Скопје. (31658) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на 
КП бр.1688/1, план 4, скица 10, м.в."Осоец", класа 6, по-
вршина од 414 м2, во КО "Добри Дол", сопственост на 
Блажевски Орце од с.Добри Дол, Скопје, заведена во 
ПЛ бр.3977, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Билјана Печовска, бул."К.Ј.Питу" бб, локал 1 
и 2, мезанин во општина К•Вода, Скопје. (31662) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.5682, КО 
Кучевиште, површина од 1000 м2, за цена од 90.000,00 
денари, сопственост на Дурански Војислав и Дурански 
Стојан. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
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н>ето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ленка Панчевска, општина Чаир, Скопје. 

(31714) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива од 4-та 
класа, со површина од 2.605 м2,што се наоѓа на КП 
1685/1, на место викано "Црвеница, КО Говрлево, соп-
ственост на Радомир Тодоровски од Скопје. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата Доколку не 
се јават во предвидениот рок, истите го губат правото 
на првенствено купување на предметната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул."Иван 
Козаров" бр. 24 лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). 

(31734) 

Се продава земјоделско земјиште построена на КП 
број 14176/2,план 40, скица 157, м.в."Велешки пат", кул-
тура нива класа 4, со површина од 1000 м2, заведена во 
поседовен лист 12819 за КО Куманово, сопственост на 
Илиевска Д. Живка, ул."Ј.Јусеини" бр.7, Куманово за 
цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр.1а во 
Куманово. (31840) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр.874 на 
м.в."Кодра", пасиште, 5 класа, во површина од 751 м2, 
опишано по ПЛ.бр.815 на КО Доброште, за цена од 
100.000,00 денари, сопственост на Максути Сулејман 
Арун од с. Доброште, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот, Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово. 

(31841) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Владиловци, 
сопственост на Ладе Мицевски од Скопје, со стан на ул. 
"Д.Стојанова" бр.З и тоа: 2/18 идеален дел од култура 
нива, класа 6, КП 10, план 55, место викано "Леска", со 
површина 4100 м2, заведена во поседовен лист број 264 
за КО Владиловци. 

Наведениот имот се продава за цена од 1.750 Г.М. во 
денарска противредност, по курсот на НБМ што важи 
на денот на плаќањето. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 3254-Бр. 64 



4 октомври 1999 

доколку се заинтересирани да достават писмени понуди 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до но-
тарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бр.44. Во спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (31842) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Кавадарци 
1(вон),КП-8081,дел4,план-015,скица-015,м.в."Умата", 
кат. кул тура-лозје, класа-5, со површина од 1860 м2, и 
КП 8081, дел-2, план-015, скица-015, м.в."Умата", кат. 
култура-лозје, класа-5 со површина од 2184 м2, во соп-
ственост на Милан Тотиќ од Кавадарци, видно од имо-
тен лист бр. 4219 за цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќа-
ат понудата писмено да се изјаснат со доставување на 
истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алек-
сов" бб. Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во 
спротивно, го губат правото на првенство. (31956) 

Се продава дел од 2/8 (две идеални осмини) од земјо-
делско земјиште построено на КП број 2039, план број 
10, скица број 32, на м.в."Бегоица", ливада класа 3, која 
мери вкупна површина од 4201 м2, по Поседовен лист 
бр.31, во КО Стенче сопственост на Михајловски Диме 
Тони и Михајловски Диме Јовица, и двајцата сопстве-
ници на по 1/8 (една идеална осмина) и двајцата од Те-
тово, ул.мЈ.Н.А." број 13, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тетово. 

(31957) 

Се продава земјоделско земјиште нива заведена во 
имотен лист број 155 за КО Мало Коњари и тоа КП.бр. 
1891 м.в."Мулојца" нива класа 3, површина 6798 м\ соп-
ственост на Јованоски Петре од Скопје, ул."Сава Кова-
чевиќ" бр. 15/28', за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко"бр.8, При-
леп. (31958) 

Се продава земјоделско земјиште ниви заведена во 
поседовен лист број 45 за КО Гостиражни и тоа КП.бр. 
1911 м.в."Присој" шума класа 4, површина 1451 м2, соп-
ственост на Милошевски Миливој од Скопје, ул."29 
Ноември" број 64, а продажната цена изнесува 70.000 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 

Бр. 64-Стр. 3255 

да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко" бр.8, При-
леп. (31959) 

Нотар Ленка Ланчевска, со службено седиште во Оп-
штина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките 
сопственици и сопствениците на граничните парцели 
КП бр. 1397 со вкупна површина од 822 м2, КО Мирков-
ци дека сопственикот на 2/4 идеален дел од наведената 
парцела госпоѓа Димовска Десанка продава 1/4 идеа-
лен дел од наведената парцела по цена од 270 денари за 
еден м2. Доколку наведените лица <сакаат, да го кори-
стат предимственото право за купување предвидено со 
Законот за земјоделско зем•јиште, потребно е во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депони-
раат купопродажната цена во нотарски депозит. Во 
спротивно, продавачите ќе ги продадат на друг купу-
вач. (31995) 

Нотар Ленка Ланчевска, со службено седиште во Оп-
штина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките 
сопственици и сопствениците на граничните парцели 
со парцелата КП бр.2696 со вкупна површина од 5178 
м2, КО Љуботен дека сопственикот на наведената пар-
цела господин Младеновски Борис ја продава наведе-
ната парцела по цена од 50 денари за еден м2. Доколку 
наведените лица сакаат да го користат предимственото 
право за купување предвидено со Законот за земјодел-
ско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавува-
њето «а овој оглас, да ја депонираат купопродажната 
цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите 
ќе ги продадат на друг купувач. (32014) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, 
Кавадарци, КП-2356, план-046, скица-768, м.в."Ѓуро-
вец", кат.култура-нива, класа 2 со површина од 5491 м2, 
во сопственост на Живорад Симоновиќ од Скопје, ви-
дено од имотен лист бр. 688 за цена од 95.500,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифа-
ќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување 
на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо 
Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(32160) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Ка-
вадарци, КП-1884/4, м.в."Војчев гроб", култура-нива, со 
површина од 2249 м2, КП-1884/5, м.в."Војчев гроб", кул-
тура-нива со површина од 2490 м2, и КП 1884/6, м.в. 
"Војчев гроб", култура-нива со површина од 2370 м2,во 
сопственост на Ристо Савиќ од Кавадарци, видено од 
поседовен лист бр.327 за цена од 227.488,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифа-
ќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување 
на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо 
Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(32162) 
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Се продава дел од недвижен имот на К•П. број 567/2 
во КО Љубаништа на м.в.'Туненјаи, нива, во површина 
од 300 м\ купопродажна цена од 10.000,00 денари соп-
ственост на Серафим Булевски од село Љубаништа, 
Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмоно 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Васил Кузманоски, ул."Македонски Просвети-
тели" бр.5, Охрид. (32164) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.328452 на име Исамедин Азири, ул.Серава 
бр.29 б, Скопје. (31877) 
Пасош бр.0534472 издаден од УВР - Скопје на име 

Трајовски Борис, ул.Невеска бр.2/1-13, Скопје.(32687) 
Пасош бр. 1164515/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Муарем Бакиу, с.Сарај ул.М.Тито бр.4/79, Скопје. 
Пасош бр.481686/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Јусуфи Насер, с.Студеничани, Скопје. (32800) 
Пасош бр. 1128591/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Грковска Сл агана, ул. 14 та Бригада бр.9 а, Скопје. 
Пасош бр. 1192333/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Абази Мустафа, ул.1438 бр. 14 б н.Пиндија, Скопје. 
Пасош бр391997/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Граица Љуљзим, бул .Македонско Кос. Бриг.65, Скопје. 
Пасош бр.881176 издаден од УВР - Гостивар на име 

Дервиши Невзат, с.Добридол, Гостивар. - (32887) 
Пасош бр.428058/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Ејупи Решат, с.Кушопек, Скопје. (32958) 
Пасош бр.934804/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Северџан, Ибраимов, ул.Славеј Планина бр.287, 
Скопје. ' (32960) 
Пасош бр.1204317/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Спировски Тодорче, ул С. Аљенде бр.26, Скопје.(32966) 
Пасош бр.0949558 издаден од ОВР - Неготино на име 

Давчев Лазар, ул.Васка Калајџиска бр.59, Неготино. 
Пасош бр.0783284 на име Љаунора Трепча, Дебар. 
Пасош бр.405444 на име Рефије Алије, 

ул.Б.Ковачевски бр.4, Тетово. (32993) 
Пасош на име Сељими Џемил, с.Одри, Тетово. (32994) 
Пасош бр.0289449 на име Стојаноска Анета, ул.Цане 

Коњарец бр. 10 б, Прилеп. (32995) 
Пасош бр.41982 на име Муслија Сутки, 

ул.Б.Миладинови бр.147, Тетово. (32996) 
Пасош бр.069750 на име Ибраими Рамадан, с.Чегране, 

Гостивар. (32997) 
Пасош бр.66447 на име Јованова Слободанка, 

ул. Су треска бр:8/2, Штип. (32998) 
Пасош бр. 1070836 на име Газев Тамче, ул.В.Влахович 

бр.47/8, Радовиш.. (32999) 
Пасош бр.837646/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Сулиман Исени, ул.Че Гевара бр.66, Скопје. (33003) 
Пасош бр.819086/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Хабил> Зендели, ^Љуботен, Скопје. (33017) 
Пасош бр.700020/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Николовски Бобан, ул.Жегљане бр.З б, Скопје. (33047) 
Пасош бр.952143/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Аница Иванова, бул.Ј.Сандански бр.76/5, Скопје.(33051 

Пасош бр.1018499/98 издаден од УВР - Куманово на 
име Демировски Фикрет, ул Т. Ѓеоргиев бр.24, 
Куманово. (33060) 
Пасош бр.612350 на име Станишлевиќ Елица, 

ул.Д.Груев бр. 1-18, Охрид. (33061) 
Пасош бр.1089229 на име Василев Васе, 

ул.К.Република бр. 114, Струмица. (33062) 
Пасош бр. 1136728 на име Селими Ведут, 

ул.М.Бафтиари бр.71, Тетово. (33063) 
Пасош бр.395827 на и*ме Кочоска Мирјана, 

ул.Г.Делчев бр.36, Струга. (33064) 
Пасош бр.З98604 на име Кочоски Димитар, 

улГ.Делчев бр.36, Струга. (33065) 
Пасош бр.938271 на име Фетаи Бесим, с.Палатница, 

Тетово. (33066) 
Пасош бр.997709 на име Ајвази Рефик, с.Бачишта, 

Кичево. (33067) 
Пасош бр.0115973 на име Стоилов Зоран, ул.8 Март 

бр.9, Кочани. (33068) 
Пасош бр.899404 на име Невена Петкова, ^Костурино 

бр. 158, Отру мица. (33069) 
Чекови од тековна сметка бр.7539457 чекови од бр. 

4444613 до 4444616 и од бр.4419605 до 4419607 и 4366788 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Трајков Трајче, Скопје. (32834) 
Чекови од тековна сметка бр.05322-7 чекови бр. 

1150031-1,11500033-7, 1150040-2,1150041-0,1150042-3, 
1150043-6,1154692-6,1154693-4, 1154694-2,1154695-9, 
1154696-7 и 1154700-7 издадени од Инвест Банка -
Скопје на име Конеска Трајана, Прилеп. (32961) 
Чекови од тековна сметка бр.133114-60 чек бр.4559572, 

4559574-4559578,4559581,4559582 на име Велков 
Зоранчо, ул.Брушанска бр.42, Кавадарци. (33001) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Банда 

Бајра, Скопје. (32814) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ивановска 

Маја, Скопје. (32835) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ивановска 

Маргарета, Скопје. (32837) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Стајиќ 

Стојанка, Скопје. (32845) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Елмедин 

Алиевски, Скопје, (32964) 
Работна книшка на име Андов Доне, Огрумица.(32976) 
Работна книшка на име Решилоски Муртеза, Прилеп. 
Работна книшка на име Дервиши Аџи, Струга. (32978) 
Работна книшка на име Снегаров Перо, Охрид.(32979) 
Работна книшка на име Мартин Ланг, Куманово. 
Работна книшка на име Костовска Милена, Куманово. 
Работна книшка на име Рахман Ибиши, Кичево.(33018 
Работна книшка на име Саздановски Златко, Битола. 
Работна книшка на име Славеска Вера, Битола.(33021 
Работна книшка на име Фатмир Мурати, Куманово. 
Работна книшка на име Дишлиеска Наталија, Охрид. 
Работна книшка на име Пецанов Сашо, Радовиш. 
Работна книшка на име Новески Горан, 0хрид.(33029) 
Работна книшка на име Војницолиев Бранко, Велес. 
Работна книшка на име Расцапоров Јован, Гевгелија. 
Работна книшка на име Павлески Александар, 

Прилеп. (33040) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Тахир 

Имеровски, с.Студеничани, Скопје. (33059) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и диплома издадени од 

гим."3еф Љуш Марку" Скопје на име Мерита 
Градинај, Скопје. (32849) 
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Свидетелство за 7 одд. издадено од ОУ"Емин Дураку1' 
с.Арнакија - Скопје на име Назљије Рустеми, 
с.Арнакија, Скопје. (32965) 
Свидетелство за 8 одд. на име Петковска Даниела, 

Велес. (32968) 
Свидетелство за 8 одд. на име Стојанов Илија, 

Д. Капија. (32969) 
Свидетелство на име Добре Ѓеоргиев, Радовиш.(32970 
Свидетелство за 8 одд. на име Амети Решит, Струга. 
Свидетелство на име Валмира Зуба Муртиши, Струга. 
Свидетелство на име Муртиши Бајрам, Струг. .(32973) 
Свидетелство на име Божинов Марјан, Тетово,(32974) 
Свидетелство на име Азис Зендели, Тетово. (32975) 
Свидетелство на име Алиевски Руфат, Тетово. (33043) 
Пасош бр, 0142662, издаден од УВР - Гевгелија на 

име Узунов Томчо, ул.М.Тито бр. 88, Богданци. 
Свидетелство на име Гузи Аријеми, Струга. (33044) 
Свидетелство на име Стојчо Трендафилов, Кочани. 
Свидетелство на име Драгица Трајчева, Кочани,(33048 
Свидетелство на име Дацев Коста, Радовиш. (33050) 
Свидетелство на име Салкоски Курталија, Струга. 
Свидетелство на име Муслиоска Фетија, Струга,(33053 
Свидетелство на име Мустафоски Јонуз, Струга.(33054 
Свидетелство на име Фератоски Л>утвија, Струга. 
Свидетелство на име Бајрамоски Џеми, Струга.(33056) 
Свидетелство на име Алија Басри, Тетово. (33058) 
Индекс бр.32234 издаден од Правен Факултет - Скопје 

на име Алити Фатон, Скопје. (32992) 
Индекс бр.761 издаден од Градежен Факултет Скопје 

на име таловиќ Петар, Скопје. (33045) 
Диплома на име Ампов Васил, Виница. (33041) 
Оглас издаден на име Димова Блага, Кавадарци. 
Уверение на име Кондоска Кети, Прилеп. (33002) 
Даночна картичка бр.4030995140234 издадена од 

Управа за приходи на град Скопје на име Инстутут за 
сточарство, Скопје. (32808) 
Избирачка легитимација бр. 14370129-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Шаревска 
Мирјана, Скопје. (32721) 
Избирачка легитимација бр.13969809-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Алексова 
Вида, Скопје. (32761) 
Избирачка легитимација бр. 1433489А-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Блажева 
Николина, Скопје. (32805) 
Избирачка легитимација бр. 1206797-01-01 издадена од 

Министерство за правда Скопје на име Белковска 
Перса, Скопје. (32806) 
Избирачка легитимација бр. 12062095-01-01 издадена 

од Министерство за гггавда Скопје на име Белковски 
Зоран, Скопје. (32809) 
Избирачка легитимација бр. 12062842-01-01 издадена? 

од Министерство за правда Скопје на име Белковски 
Петре, Скопје. (32810) 
Избирачка легитимација бр. 13101248-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Анушев 
Тодор, Скопје. (32820) 
Избирачка легитимација бр. 13104328-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Анушевска 
Голупка. Скопје. (32822) 
Избирачка легитимација бр. 13103666-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Анушевска 
Филимена, Скопје. (32825) 
Избирачка легитимација издадена од Министерство за 

правда Скопје на име Михајловска Љубица, Скопје. 

Избирачка легитимација бр.14114823-01-01 издадена 
од Министерство за правда Скопје на име Јефтимија 
Печеновиќ, Скопје. (32959) 
Избирачка легитимација бр. 14740112-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Надежда 
Илиевска, Скопје. (32962) 
Избирачка легитимација на име Топалоска 

Анастасија, Битола (32982) 
Избирачка легитимација на име Караманди Марија, 

Битола. (32983) 
Избирачка легитимација бр.02712288-01-01 наиме 

Агуш Ајредин, центар Жупа, Дебар. (32985) 
Избирачка легитимација на име Агуш Аго, центар 

Жупа, Дебар. (32986) 
Избирачка легитимација бр. 1300540-А-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Димитровски 
Љупчо, Скопје. (33000) 
Избирачка легитимација на име Бужевска Гордана, 

Битола. (33004) 
Избирачка легитимација на име Трајановски Бранко, 

Делчево. (33005) 
Избирачка легитимација бр. 12835795-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Јаневски 
Митре, Скопје. (33006) 
Избирачка легитимација на име Лилјана Колевска 

Гудева, Струмица. (33007) 
Избирачка легитимација на име Јанев Илија, 

Отру мица. - (33008) 
Избирачка легитимација бр.01555871-01-01 на име 

Диновска Илеана, бул.Гевгелија бр. 1-2/17, Гевгелија. 
Избирачка легитимација бр.01558820-01-01 на име 

Диновски'Зоран, бул.Гевгелија бр. 1-2/17, Гевгелија. 
Избирачка легитимација бр.12829124-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Јаневска 
Ангелина, Скопје. (33012) 
Избирачка легитимација на име Караиоска Сузана, 

Гевгелија. (33013.) 
Избирачка легитимација на име Караџоски Алексеј, 

Гевгелија. (33014) 
Избирачка легитимација на име Живко Атанасови, 

Прилеп. (33015) 
Избирачка легитимација на име Христоска Лидија, 

Прилеп. (33016) 
Избирачка легитимација бр. 13696632-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Борислав 
Мишев, Скопје. (3,3020) 
Избирачка легитимација бр.1439664А-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Наса 
Ликарска, Скопје. (33024) 
Избирачка легитимација бр. 14391967-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Црвенковски 
Љубе, Скопје. (33025) 
Избирачка легитимација бр.14396845-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Црвенковска 
Љубица, Скопје. (33027) 
Избирачка легитимација бр.13392846-01-01 издадена 

од Министерство за правда Скопје на име 
Влаисављевиќ Валентина, Скопје. (33042) 
Дозвола за подобранство бр. 194/0550 издадена во 

Битола, на име Главевска Аница, Битола. (32828) 
Смалување на влог на име Арника Зоран ДООЕЛ, 

Тетово. (32841) 
Решение уп. бр. 11-1749 издаден од Секретарјат за 

стопанство Чаир - Скопје на име "Парис" Ејуп Ќамил, 
Скопје. (33049) 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, 14 и член 15 од Законот за 

јавни набавки („Сл. весник на РМ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП „Исар" - Штип објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 425 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 425 е ЈП . 
„Исар" со седиште на ул. „Г.М. Апостолски" бр. 37 -
Штип. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјално 
возило камион со надградба за подигање на транспорт 
на контејнери од 5м3 —брЛ: 
- кабина кратка 
- вкупна должина 6890 мм - нето носивост на камион 

7,6 т. 
- вкупна ширина 2500 мм - мотор 4 тактен 6 цилин-

дри 180 кѕ 
- макс. висина 3300 мм - мењач 6+1 брзина 
~ бруто тежина 15 т. - резервоар за гориво 120 л. 

1.3. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавна набавка („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата, 
2.2. Цена, 
2.3. Начин на плаќање, 
2.4. Рок и начин на испорака, 
2.5. Услови и гаранција на понуденото основно сред-

ство^ 
2.6. Рок и важност на понудата, 
2.7. Гаранција за квалитет на возилото, 
2.8. Други комерцијални услови. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУ-
ДАТА 

3.1. Извод од судска регистрација на дејноста•, 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржина на документот за бонитет; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација (извод од судска евиденција); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбеднст-забрана на вршење на дејноста 

4. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОЈ 
ПОНУДУВАЧОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ТРЕБА ДА ГО 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Список на главни испораки на стока во послед-
ните 3 години. 

4.2. Доказ за техничка способност. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА јИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
-квалитет 30 посна 
- начин на плаќање 30 поена 
-цена 20 поена 
- рок на испорака 5 поена 
- услови на гаранција 5 поена 
- техничка способност 5 поена 

ЈП „Исар" како набавувач има право да избере еден 
најповолен понудувач за предметот на набавка. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

Рокот на доставување на понудата изнесува 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вање нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите согласно член 54 став 1 од Законот за 
јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден 
.оригинален примерок кој треба да е заверен и потпи-
шан од страна на одговорно лице на понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци ќе се 
сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. „Г. М. Апостолски" бр. 37, да се предадат во архи-
вата на ЈП „Исар" - Штип. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.11.1999 год. во 9,00 часот во просториите на ЈП 
„Исар" - Штип. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
на понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје - објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР 01-90/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ, СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-90/99 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„И Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: Струјни и напонски мерни трансформатори 
во се према тендер документација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА" 

2.1. Трансформаторите се за Подружница „Електро-
пренос" Скопје. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи- ' 
телот на стоката. 
3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни 
цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и 
фиксна вкупна цена на целата набавка, (со сите давачки 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки -
ако набавката е од странство) на паритет (нагласен во 
понудата) ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно 
искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќана. 
3.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
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3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардот во Република Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Репу-
блика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ на финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки). 
5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 20 поени, 
5.3. Рок на испорака - 10 поени, 
5.3. Квалитет - 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.10.1999 година во 10,00 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според баран>ата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9 Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот. 

Комисија за јавни набавки 

Бр. 64-Стр. 3259 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за труд и соци-
јална политика, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11-204/32 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална по-
литика, бул. „Кочо Рацин" бр. 14 блок IX, 91000 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Избор на најповолен пону-
дувач за набавка на пакет-опрема за новороденчиња со 
содржина дадена во спецификацијата. 
1.З.. Производите треба да бидат изработени од вид на 
материјал, димензии и квалитет според спецификаци-
јата која може да се подигне на адреса означена во 
точка 1.1. 
1.4. Понудата треба да се однесува на целата содржина 
на пакет-опремата. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
а) име, адреса и седиште на понудувачот, 
б) понудата треба да ја содржи цената на целата содр-
жина на пакет-опремата со пресметани транспортни 
трошоци, како и вкупната цена на целата набавка, 
в) начин на плаќање, 
г) рок на испорака. 
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
3.1. Предмет на набавка се 13.000 пакети годишно со 
динамика на месечна испорака франко одделенијата на 
Министерството за труд и социјална политика што ќе 
биде прецизирано во спецификацијата. Со понудата по-
нудувачите задолжително треба да достават еден при-
мерок од спакувана пакет-опрема запечатена во кутија 
со назначена адреса. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чинење 40 бода 
4.2. Квалитет 20 бода 
4.3. Рок на испорака 20 бода 
4.4. Начин на плаќање 10 бода 
4.5. Естетски и функционални карактеристики 10 бода 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите при што наведените поени се максимални 
за освоеното прво место по секој критериум. 
5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружната документација која понудувачот, во 
согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни 
набавки, задолжително треба да ја приложи: 
5.2. Документ за финансиски бонитет од Завод за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитет („Службен весник на РМ" бр. 32/98) во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар. 
5.3. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од суд во оригинал или копија 
заверена од нотар. 
5.4. Потврда дека нема мерка за забрана за ври>ење на 
дејност. 
5.5. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Рок на доставувана на понудите е до денот и часот 
на отворање на понудата. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки преку пошта или архивата на набавувачот. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Министерство за труд и социјална 
политика Сектор за население, популациона политика 
и општествена заштита на децата бул. „Кочо Рацин" 
бр. 14 блок IX 91000 - Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



6.4. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и нема да бидат изработени според барањето 
за прибирање на понуди, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик 
нема да се разгледуваат. 
6.5. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 25.X. 1999 
година во 12,00 часот во просториите на Министер-
ството за труд и социјална политика, бул. „Кочо Ра-
цин" бр. 14 блок IX. 
6.7. Дополнителни појаснуван>а можат да се добијат на 
телефон 223-103 или 223-106. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 Од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник" на РМ бр. 2:6/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни работи 
објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 40/99 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-
кедонија, ул. „Димче Мирчев" б.б. 91000, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Конфекциочирање на зимски ветровки за полиција 
4000 парчиња, предвидени со Уредба за униформи 
(„Сл. весник на РМ" бр. 20/98). Основниот материјал и 
амблемите ги обезбедува МВР, а помошниот материјал 
и конфекционирањето го обезбедува конфекционерот. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или фи-
зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на 
РМ" бр. 26/98). 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена на артиклите, со вклучен 
превоз до набавувачот, без пресметан данок На промет. 
3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Гаранција за квалитет. 
III. Придружната документација, која понудувачот, во 
согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни 
набавки, задолжително треба да се приложи. 
1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот („Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копија заверен од нотар. 
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес На 
ликвидација, издадена о# судовите. 
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- квалитет 30 поени 
- цена 30 поени 
- начин на плаќање 20 поени 
- рок на испорака 20 поени 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 
денот на објавувањето на отворениот јавен повик во 
последното средство за јавно информирање.. 

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да 
биде заверен и потпишан од одговорно лице на пону-
дувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 22.10.1999 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудите, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 

- Понудите кои Не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навреме доставена понуда, ќе се сме-
таат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања и спецификацијата мо-
жат да се добијат на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98) Министер-
ството за одбрана на Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/388 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Средства за опремување на кујна во ресторан со 
монтажа, по Прилог бр. 1 и 2. 

Испораката и монтажата на бараните средства е во 
Скопје. 

Потребните количини, видови, димензии и други по-
требни елементи на бараните средства дадени се во 
Прилозите бр. 1 и 2 кои може да се видат и добијат во 
Министерството за одбрана ул. „50 Дивизија" бр. 22 -
Скопје, соба 6 и 8. 

Бараните средства мора во потполност да ги испол-
нуваат техничките карактеристики на производителот. 

Можност за поделба на набавката. ; 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 

учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

Постапката на отворениот повик се спроведува со-
гласно Законот за јавни набавки. 

3. Содржина на понудата 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на средствата, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака со монтажа, 
- проспекти - каталози за средствата што се нудат. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стегај и во процес 
на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 
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4. Придружна документација 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај ностар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно лице 
на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

5. Доставувавање на понудата 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок 

и потшишана од овластено лице на понудувачот. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното 

отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква 
ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај" 
како и бројот на Отворениот повик. Во средината на 
пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака „понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи 
документацијата и содржи ознака „документација" и 
точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот и во времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки: 

- цена на производите 40% 
-квалитет 40% 
- рок на испорака 10% 
- начин на плаќање 10% 
Јавното отворање на понудите во присуство во прису-

ство на овластените претставници на понудувачите ќе 
се изврши на ден 21 ПО. 1999 година со почеток во 12.00 
часот во просториите на Министерството за одбрана, 
ул. „Орце Николов" бб. Скопје. 

Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите и условите утврдени во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119 

Министерство за одбрана 
Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 

набавки („Сл. весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП „Македонски Шуми" - Скопје, 
објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-П/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 

Шуми", ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на следните теренски возила: 

- Две теренски возила УАЗ 31512 - ТЕНТ 
- Четири теренски возила УАЗ 31514 со метален кров 
- Едно теренско возила УАЗ 3153 со метален кров 
- Едно теренско возила УАЗ 31604-010-013 џип 4x4. 
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5. Доставување на понудата 
Понудата се доставува во еден оригинален примерок 

и потпишана од овластено лице на понудувачот. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавното 

отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во затворен коверт кој не смее да содржи никаква 
ознака освен на горниот лев агол ознака „не отворај" 
како и бројот на Отворениот повик. Во средината на 
ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака »документа-
ција" и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот и во времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6. Критериум за избор на најповолен добавувач со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки: 
- цена на средствата 40 % 
-квалитет 40% 
- рок на испорака со монтажа 10% 
- начин на плаќање . . 10% 

Јавнотоотворањенапонудитевоприсуствонаовласте-
ните претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 

,21.10.1999 година со почеток во 10,00 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана, ул. „Орце Нико-
лов" бб, Скопје. 

Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите и условите утврдени во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/389 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
2.1. Грав во зрно, сорта „Тетовец" 

реколта 1999 50.000 кгр. 
Испораката на бараниот производ е до Скопје, Штип и 

Битола. 
Бараниот производ мора во потполност да ги испол-

нува условите предвидени во Правилникот за свежиот 
зеленчук, овошјето и пектинските препарати, реколта 
1999 годишна и истиот мора да биде калибриран. 

Можност за поделба на набавката. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 

учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кој вршат стопанска дејност. 

Постапката на отворениот повик се спроведува со-
гласно Законот за јавни набавки. 

3. Содржина на понудата, 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена со пресметан данок на промет, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 
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1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавни набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена изра-

зена во денари како и вкупна цена за целата коли-
чина на набавката (со сите давачки во согласност 
со член 54 став 3, од Законот за јавни набавки, ако 
набавката е од странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот. 

.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување• 
на набавката. 

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-
личина на набавката. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи: / 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитетет од носителот на платен 

промет, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е пове-
дена постапка за стечај, ликвидација 

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-
забрана за вршење на дејноста, 

3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите. 

3.7. Сертификат од надлежна иституција за контрола 
на квалитетот. 

3.8. Горенаведените документи потребно е да бидат до-
ставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 

цена 30 поени, 
квалитет 30 поени, 
начин на плаќан>е 20 поени, 
рок за извршување на набавката 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1.Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена 

од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Македонски Шуми" ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 
15 А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација нема да се разгледу-
ваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 
25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на 
ЈП „Македонски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 15 А-Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП „Македонски Шуми'4 - Скопје, 
објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-П/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 

Шуми", ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на следните теренски возила: 

- Седум теренски возила Лада-Нива 1 .4/4 х 4 
1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 

изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавни набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена во 

денари како и вкупна цена за целата количина на 
набавката (со сите давачки во согласност со член 
54 став 3, од Законот за јавни набавки, ако набав-
ката е од странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 

на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-

личина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитетот од носителот на платен 

промет, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.4. Доказ-извод од судската евиденција дека не е пове-
дена постапка за стечај, ликвидација . 

3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност-
забрана за вршење на дејноста. 

3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 
набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите. 

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 

3.8. Горенаведените документи потребно е да бидат до-
ставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 

- цена 30 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок за извршуваа на набавката 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1.Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена 

од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
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Јавно претпријатие „Македонски Шуми" ул. „Сава 
Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација нема да се разгледу-
ваат. 
Отворањево на понудите ќе се изврши на 
25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на 
ЈП „Македонски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 15 А-Скопје, во присуство на овластените прет-
ставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/115-060. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 

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

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец септември 1999 година не'може да изнесува по-
малку од утврдената по одделни гранки и тоа: 

Шифра Гранка Основица 
.0101 Електростопанство 9.513 
0103 Производство на јаглен 3.730 
0105 Производство на нафтени деривати 8.224 
0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 5.980 
0108 Производство на руда од обоени метали 7.773 
0109 Производство на обоени метали 9.290 
0110 Преработка на обоени метали 4.834 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.097 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.633 
0113 Металопреработувачка дејност 5.197 
0114 Машиноградба 7.069 
0115 Производство на сообраќајни средства 4.287 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 6.651 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 5.437 
0119 Преработка на хемиски производи 9.097 
0120 Производство на камен, чакал и песок 6.333 
0121 Производство на градежен материјал^ 11.166 
0122 Производство на режана граѓа и плочи 2.900 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 3.496 
0124 Производство и преработка на хартија 5.940 
0125 Производство на текстилни предива 

и ткаенини 4.510 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 3.935 

0127 Производство на кожа и крзно 2.295 

0128 Производство на кожни обувки и 
галантерија 2.708 

0130 Производство на прехранбени 
производи 8.010 

0131 Производство на пијалаци 9.685' 
0132 Производство на добиточна храна 7.456 
0133 Производство и преработка на тутун 7.566 
0134 Графичка дејност 5,127 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 5.220 
0139 Производство на разновидни производи 8.373 
0201 Земјоделско производство 5.652 
0202 Земјоделски услуги 8.112 
0203 Рибарство 3.977 
0300 Шумарство 5.091 
0400 Водостопанство 5.740 
0501 Високоградба 4.436 
0502 \ Нискоградба и хидроградба 5.440 
0503 Инсталатер, и завршни работи во град. 5.061 
0601 Железнички сообраќај 6.459 
0604 Воздушен сообраќај 11.590 

0605 Друмски сообраќај 5.138 
0606 Градски сообраќај 5.663 
0608 Претоварни услуги -

0609 ПТГ услуги и врски 9.089 
0701 Трговија на мало 5.438 
0702 Трговија на големо 10.785 

. 0703 Надворешна трговија 6.725 
0801 Угостителство 5.605 
0802 Туристичко посредување 5.676 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.953 
0902 Лични услуги и услуги во домаќинството 5.068 
1001 Уредување на населби и простори 5.928 
1002 Станбена дејност 9.662 
1003 Комунална дејност 6.725 
1101 Банкарство 11.244 
1102 Осигурување на имоти и лица 12.789 
1103 Услуги во областа на прометот 9.547 
1104 Проектирање и сродни технички услуги 5.415 
1105 Геолошки истражувања 6.762 
1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научна истражувачка) 7.612 

1109 Деловни услуги 7.436 
1201 Образование 6.094 

1202 Научно»истражувачка дејност 6.763 
1203 Култура, уметност и информации 6.182 
1204 Физичка култура и спорт 5.385 
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1301 Здравствена заштита 6.621 

1302 Општествена заштита на деца и 
младина и социјална заштита 5.161 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локална самоуправа и други облици 6.716 

1402 Самоуправни интересни заедници 7.132 
1403 Здруженија 9.297 
1404 Политички партии, општествени 

организации, здруженија и други 
организации 9.485 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ" бр. 80/93, 3/ 
94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во Ре-

публиката за месец септември 1999 година која се при-
менува за аконтативно пресметување на персоналниот 
данок од доход изнесува 9.700 денари. 

Министер, 
Бедрудин И б р а и м и , с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1605. Одлука за висината на придонесот на „Дет-
ска недела" во времето од 4. до 10.Х.1999 
година 3233 

1606. Одлука за давање на согласност на излез-
ната рафинериска цена на одделни наф 
гени деривари . 3233 

1607. Одлука за изработување на пригодни ко-
вани пари по повод 2000 години од почето-
ците на Христијанството . 3233 

1608. Одлука за продажба на објект сопственост 
на Република Македонија 3234 

1609. Одлука за преземање на вршењето на кому-
налните дејности во општините Крива Па-
ланка и Ранковце 3234 

1610. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за начинот на користење на сред-
ства од надоместокот што се плаќа за кори-
стење на уредите и услугите на контролата 
на летање во воздушниот сообраќај-пре-
лети 3234 

1611. Одлука за распишување Оглас за имену-
вање заменици на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрачјето на 
Скопје и Тетово 3235 

1612. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3235 

1613. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3235 

1614 . Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3238 

1615. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3239 

1616. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без п л а ќ а а царина . . . . 3239 

1617. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3239 

1618. Решение за утврдувана на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3240 

1619. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќана царина . . . . 3240 . 

1620. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина . . . . 3241 

1621. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3242 

1622. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3242 

1623. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3242 

1624. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3242 

1625. Решение за овластуваа за вршење опреде-
лени стручни работа за заштита и унапре-
дување па животната средина и природата . 3242 

1626. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3243 

1627. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3243 

1628. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3243 

1629. Решение за овластување за вршење опреде-
лени сгручни работа за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3243 

1630. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работа за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3244 

1631. Решение за овластувала за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3244 

1632. Решение за овластување за вршење опреде-
лени стручни работи за заштита и унапре-
дување на животната средина и природата . 3244 

1633. Решение за изменување на решението за 
утврдување на видот на штетниот дивеч и 
висината на паричната награда 3244 
Објава за бришење од Регистарот на дора-
ботувачи на семенски материјал 3245 

1634. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 120/99 од 15 септември 
1999 година . 3245 

1635. Обрасци број 22 и 23 од Државната изборна 
комисија . . - 3247 

1636. Листа на кандидати за избор на претседател 
на Република Македонија 3249 

И с и р а в к а од Државната изборна комисија 
на обрасците 19,20 и 23 3250 
Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на дано-
ците и придонесите од плата за месец сеп-
тември 1999 година. 3263 

Објава за просечната месечна" нето плата 
во Републиката за месец септември 1999 
година 3264 
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