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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ 

ОГРАНИЧУВАЊАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 
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на седницата одржана на 14 декември 1999 година. 

Број 07-4575/1 За претседател 
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Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊАТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 

Дел први 

ОГРАНИЧУВАЊА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

Глава прва 

МОНОПОЛСКИ ДОГОВОРИ И МОНОПОЛСКИ 
ОДЛУКИ 

Член 1 
Ништовни договори и одлуки 

(1) Договорите склучени меѓу претпријатија или 
групи на претпријатија за остварување на некоја заед-
ничка цел и одлуките донесени од страна на групи на 
претпријатија ќе бидат ништовни и нема да произведу-
ваат правно дејство ако таквите договори или одлуки 
преку ограничувањето на конкуренцијата веројатно ќе 
влијаат врз производните или пазарните услови повр-
зани со тргувањето со одредени производи или тргов-
ски услуги. Одредбата од овој став нема да се приме-
нува на оние случаи за кои со овој закон е поинаку 
определено. 

(2) Одлуката донесена од страна на собранието на 
содружниците на правното лице ќе се смета за одлука 
донесена од страна на група на претпријатија, ако како 
содружници во правното лице се јавуваат други прет-
пријатија. 

(3) Под претпријатија во смисла на овој закон ќе се 
смета секој вид на деловен потфат без оглед на тоа како 
е организиран и од кого е воден (трговец, трговец по-

единец, трговско друштво, задруга, јавно претпријатие, 
здружение), слободните професии (адвокати, лекари, 
архитекти, сметководители, нотари), како и секое фи-
зичко или правно лице или јавна власт што се ангажи-
рани во водењето на некоја економска активност, без 
оглед на тоа дали се сметаат за трговци или не (во 
натамошниот текст: претпријатие). 

Член 2 
Еднообразна примена на општите деловни услови, 

известување 
(1) Одредбите од член 1 на овој закон нема да се 

применуваат на договорите и одлуките што се однесу-
ваат на еднообразната примена на општите деловни 
услови или со кои се утврдуваат еднообразни услови во 
врска со испораката на производите или начинот на кој 
се вршат плаќањата, вклучувајќи ги и дисконтите. За 
да може да се примени одредбата од овој став, ваквите 
договори или одлуки не смеат да се однесуваат на це-
ните, ниту пак на одделните елементи што ги форми-
раат цените. 

(2) При доставувањето на известувањето, согласно 
со одредбите на член 12 став (2) од овој закон, мора да 
бидат приложени и докази дека на снабдувачите и на 
купувачите што се засегнати со договорот или одлуката 
наведени во став (1) на овој член им била дадена мож-
ност да го изнесат својот став и мислење по тие дого-
вори или одлуки. Нивните ставови и мислен>а ќе бидат 
приложени кон известувањето. 

(3) Договорите и одлуките наведени во став (1) на 
овој член ќе произведуваат правно дејство само ако 
монополската управа, во рок од три месеци од приемот 
на известувањето, не изјави приговор во врска со тие 
договори или одлуки. Монополската управа може да 
изјави приговор само ако утврди дека се исполнети 
условите наведени во член 15 став (1) на овој закон. 

Член 3 
Рабатни монополи 

(1) Одредбите од член 1 на овој закон нема да се 
применуваат на договорите и одлуките во врска со ра-
батот^ што се даваат при продажбата или стекнува-
њето на производите, под услов ваквите рабати да прет-
ставуваат вистинска награда (изворна компензација) за 
дадените услуги и да не водат кон неоправдано ра-
злично третирање на различните фази во економскиот 
процес, односно на различните нивоа на пазарот или 
кон неоправдано различно третирање на купувачите од 
иста фаза или пазарно ниво, коишто на своите добаву-
вачи при купувањето на производите им ги даваат 
истите услуги. 

(2) При доставувањето на известувањето, согласно 
со одредбите на член 12, став (2) од овој закон, мора да 
бидат приложени и докази дека се исполнети условите 
наведени во став (1) на овој член и дека на претставни-
ците на фазите во економскиот процес, односно на 
претставниците на пазарните нивоа на кои ќе се'приме-
нуваат аранжманите во врска со рабатот им била да-
дена можност да ги изразат своите ставови и мислења 
во врска со тоа. Нивните ставови и мислења ќе бидат 
приложени кон известувањето. 
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(3) Договорите и одлуките наведени во став (1) на 
овој член ќе произведуваат правно дејство само ако 
монополската управа, во рок од три месеци од приемот 
на известувањето, не изјави приговор во врска со тие 
договори или одлуки. Монополската управа може да 
изјави приговор ако: 

1) не се исполнети условите наведени во став (1) на 
овој Шен и ако претставниците на фазите на економ-
скиот процес, односно претставниците на пазарните ни-
воа засегнати со рабатниот аранжман немале можност 
Да ги изнесат своите ставови и мислења. 

2) договорот или одлуката имаат очигледно штетно 
дејство врз текот на производството или трговијата, 
или очигледно штетно дејство врз соодветното снабду-
вање на потрошувачите (корисниците), а особено ако 
таквите договори или одлуки го попречуваат, ограни-
чуваат или отежнуваат започнувањето на која било 
трговска или воопшто деловна активност, нахкое било 
одделно пазарно ниво и 

3) учесниците на пазарот во рок од еден месец од 
објавувањето на известувањето од член 13 став (1) на 
овој закон докажат дека како резултат на склучениот 
договор или на донесената одлука тие подлежат на нео-
правдано различен или дискриминаторски третман. 

(4) Монополската управа ќе ги прогласи за ниш-
товни договорите или одлуките наведени во став 1 на 
овој член и по истекот на рокот од три месеци од при-
емот на известувањето, ако постои некоја од причините 
наведени во став (1) или (3) од овој член. 

Член 4 
Кризни монополи 

Во ситуациите во кои доаѓа до опаѓање на продаж-
бите на производите или услугите поради трајни про-
мени во побарувачката, монополската управа може, по 
барање на заинтересираните субјекти, да дозволи дого-
ворите или одлуките наведени во член 1 на овој закон 
склучени меѓу претпријатија ангажирани во производ-
ството, обработката или преработката на одредени 
производи или во давањето на одредени трговски 
услуги, ако таквите договори или одлуки се неопходно 
потребни додека се изведе планираното прилагодување 
на производните капацитети кон побарувачката и ако 
соодветниот аранжман ги има предвид интересите на 
економијата на земјата и јавниот интерес воопшто. 

Член 5 
Монополи за рационализација 

(1) Одредбите на член 1 од овој закон нема да се 
применуваат на договорите и одлуките што исклучи-
телно и во целост се однесуваат на еднообразната при-
мена на стандардите или нормативите. Кон известува-
њето наведено во член 12 став (1) од овој закон се 
приложува и мислењето на Заводот за стандардизација 
и метрологија. 

(2) Монополската управа, по барање на заинтереси-
ран субјект, може да дозволи договор или одлука наве-
дени во член 1 на овој закон, ако таквите договори или 
одлуки директно и служат на рационализацијата на еко-
номскиот процес и веројатно ќе доведат до битно зголе-
мување на ефикасноста или продуктивноста на соодвет-
ните претпријатија од техничка, економска или органи-
зациона гледна точка и со самото тоа ќе доведат до 
подобро и поквалитетно задоволување на побарувач-
ката. Ефектите на рационализацијата мора да соодвет-
ствуваат на предизвиканото ограничување на конку-
ренцијата. 

(3) Ако договорот или одлуката со кои треба да се 
постигне рационализација се проследени и со склучу-
вање на ценовни договори или со формирање на заед-

нички куповни или продажни организации (конзорци-
ум^ синдикати, . здруженија), монополската управа 
може да ги дозволи таквите договори или одлуки само 
ако целта на рационализацијата не може да биде по-
стигната на друг начин и само ако таквата рационализа-
ција е во јавен интерес. Ефектите на рационализацијата 
мора да соодветствуваат на предизвиканото ограничу-
вање на конкуренцијата. 

(4) Одредбите од член 1 на овој закон нек<а да се 
применуваат и на договорите и одлуките со кои, за 
економските сектори наведени во овој став, се созда-
ваат еднообразни или стандардизирани методи за спе-
цификација, опис или класификација на производите и 
услугите или се прави спецификација, опис или класи-
фикација на одделни елементи што ги формираат це-
ните за тие производи и услуги, под услов со тие дого-
вори или одлуки да не се утврдуваат цени, ниту пак 
одделни елементи што ги формираат цените. Одред-
бата од овој став ќе се применува на оние економски 
сектори во кои понудите во врска со производите или 
трговските услуги можат да се дадат само врз основа на 
спецификација или опис што не дозволува квалитати-
вен преглед во времето на склучувањето на договорот. 

Член 6 
Монополи за специјализација 

(1) Одредбите на член 1 од овој закон нема да се 
применуваат на договорите и одлуките насочени кон 
рационализација на економските процеси преку специ-
јализација, под услов на пазарот и натаму да постои 
конкуренција во значителен обем. Одредбата од овој 
став$ исто така, ќе се применува и кога со договорот 
или со одлуката се настојува таквата специјализација да 
се постигне преку договорите или одлуките наведени во 
член 5 став (2) или (3) од овој закон, под услов хис да се. 
неопходни за реализацијата на таквата специјализација. 

(2) При доставувањето на известувањето, согласно 
со член 12 став (1) на овој закон мора да се докаже дека 
се исполнети условите утврдени во став (1) на овој 
член. 

(3) Договорите и одлуките од став 1 на овој член ќе 
произведуваат правно дејство само ако монополската 
управа, во рок од три месеци од приемот на известува-
њето не изјави приговор во врска со тие договори или 
одлуки. Монополската управа ќе изјави приговор ако 
не биде докажано дека се исполнети условите утврдени 
во став 1 на овој член. При доставувањето на известува-
њето за изменувањата или дополнувањата на догово-
рите или одлуките наведени во став 1 на овој член, 
рокот наведен во овој став ќе изнесува еден месец, под 
услов со изменувањата или дополнувањата да не се ме-
нува кругот на претпријатијата што се обврзани со до-
говорот или одлуката, ниту пак социјализацијата да се 
проширува На некои други производи или услуги. 

Член 7 
Договори за соработка (кооперација) 

Одредбите од член 1 на овој закон нема да се приме-
нуваат на договорите и одлуките насочени кон рациона-
лизација на економските процеси преку соработка (ко-
операција) меѓу претпријатијата што не претставува 
специјализација од вид што не е опфатен според член 6 
од овој закон, под услов со таквите договори ИЈЈИ од-
луки битно да не се нарушува, ниту ограничува конку-
ренцијата на пазарот и со нив да се унапредува ефикас-
носта на малите или средните претпријатија. Соодветно 
ќе се применуваат одредбите од член 6 ставови (2) и (3) 
на овој закон. 
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Член 8 
Соработка меѓу купувачите 

Одредбите од член 1 на овој закон нема да се приме-
нуваат на договорите и одлуките чиј предмет е заед-
ничко купување на производи или трговски услуги, под 
услов со таквите договори или одлуки претпријатијата 
да не се принудуваат на купување, со нив битно да не се 
нарушува, ниту ограничува конкуренцијата на пазарот 
и тие да се насочени кон унапредување на конкурентно-
ста на малите или средни претпријатија. 

Член 9 
Извозни монополи 

(1) Одредбите од член 1 на овој закон нема да се 
применуваат на договорите и одлуките со кои се насто-
јува да се заштити и да се унапреди извозот, но само ако 
таквите договори и одлуки служат за регулирање на 
конкуренцијата на пазарите надвор од Република Маке-
донија. ' 

(2) Монополската управа, по барање на заинтереси-
ран субјект, ќе издаде дозвола за договорот или одлу-
ката наведени во член 1 на овој закон и во случај кога 
договорите и одлуките наведени во став(1) на овој член 
се однесуваат и на тргувањето со производите или 
трговските услуги на пазарите во Република Македо-
нија, но само ако тоа е неопходно за да се обезбеди 
саканото регулирање на конкуренцијата на пазарите 
надвор од земјата. Одредбата од овој став ќе се приме-
нува без оглед на одредбата на член 18 на овој закон. 
Кон барањето мора да бидат приложени ставовите и 
мислењата на домашните производители и купувачи за-
сегнати од соодветниот договор или одлука. 

(3) Монополската управа нема да издаде дозвола 
согласно со став (2) на овој член, ако договорот или 
одлуката или начинот на нивното спроведување: 

1) претставуваат повреда на начелата за тргување со 
производи и трговски услуги утврдени со меѓународни 
договори што ја обврзуваат Република Македонка или 

2) можат да доведат до битно нарушување или огра-
ничување на конкуренцијата на пазарите во Република 
Македонка, а постои некој решавачки и предоминан-
тен интерес за да се зачува конкуренцијата. 

(4) Монополската управа може да им дозволи на 
странките да ги склучат договорите или да ги донесат 
одлуките за регулирање на конкуренцијата наведени во 
став (2) на овој член во некои точно утврдени рамки 
или под некои точно утврдени услови. 

Член 10 
Увозни монополи 

(1) Монополската управа може, по барање на заин-
тересирано лице, да дозволи договор или одлука наве-
дени во член 1 на овој закон, со кои се регулира увозот 
во Република Македонка, под услов македонските 
увозници (купувачи) да се соочени со непостоење на 
конкуренција или со постоење на незначителна конку-
ренција меѓу снабдувачите (странските продавачи). Со-
одветно ќе се применуваат и одредбите од член 9 ста-
вови (2) и (3) на овој закон. 

Член 11 
Монополи во јавен интерес 

(1) Кога не се исполнети условите наведени во чле-
новите 2 до 10 на овој закон, министерот за трговада 
може, по барање на заинтересирано лице, да даде доз-
вола за договорот или одлуката наведени во член 1 на 
овој закон, ако во одредени исклучителни ситуации 
ограничувањето на конкуренцијата е неопходно заради 
постоењето на некои решавачки и предоминантни при-

чини поврзани со севкупната економија на земјата и со 
јавниот интерес. 

(2) Кога претстои непосредна опасност за натамош-
ното постоење и работење на мнозинството претприја-
тија во релевантниот економски сектор, дозволата на-
ведена во став (1) од овој член може да биде дадена 
само ако не можат да се преземат или ако не можат 
благовремено да бидат преземени некои други законски 
или економски мерки и ако ограничувањето на конкуј-
ренцијата веројатно ќе ја отстрани таа опасност. Дозво-
лата може да биде дадена,само во особено сериозни 
индивидуални случаи. 

(3) Кон барањето од став (1) на овој член мора да 
бидат приложени ставовите и мислењата на домашните 
производители и купувачи засегнати од соодветниот до-
говор или одлука. 

Член 12 
Известување на монополската управа 

(1) Договорите и одлуките за кои била дадена доз-
вола согласно со член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 6 
став (3) член 7 и член 8 на овој закон, се регистрираат 
во посебен регистар кај монополската управа. 

(2) Договорите и одлуките од член 2, член 3, член 5 
став (1), член 6 став (1), член 7 и член 9 став (1) на овој 
закон, како и нивните изменувања и дополнувања ќе 
произведуваат правно дејство само ако, претходно, до 
монополската управа било доставено известување за 
тие договори или одлуки. Во случаите наведени во член 
5 став (1), известувањето ќе се смета за извршено само 
ако кон известувањето било приложено и мислењето на 
Заводот за стандардизација и метрологија. Известува-
њето за договорите и одлуките наведени во член 5 став 
(4) мора да биде доставено до монополската управа без 
одлагање. Договорите и одлуките за кои било доста-
вено известување ќе бидат регистрирани во посебниот 
регистар на монополската управа, со исклучок на дого-
ворите и одлуките наведени во член 9 став (1) од овој 
закон. 

(3) Монополската управа мора да биде известена за 
раскинувањето или престанокот на важноста на догово-
рите или одлуките наведени во ставовите (1) и (2) на 

1 овој член и тој факт мора да биде регистриран во посеб-
ниот регистар на монополската управа. 

(4) Посебниот регистар се води кај монополската 
управа. Во посебниот регистар се регистрираат след-
ниве податоци: 

1) фирмата и седиштето на сите претпријатија обвр-
зани со договорот или одлуката; 

2) правната форма и седиштето или адресата на мо-
нополот; 

3) името, презимето и адресата на содружниците и 
на законските застапници на релевантните претприја-
тија; 

4) името, презимето и адресата на назначениот за-
стапник, на другиот застапник или полномошник на 
монополот. Ако се работи за правно лице, се наведу-
ваат имињата, презимињата и адресите на неговите за-
конски застапници; 

5) основна содржина на договорот или одлуката, 
особено податоци за производите и услугите на кои тие 
се однесуваат, целите што треба да се постигнат, пла-
нираните мерки и рокот за нивно исполнување, отказен 
рок за договорот или одлуката; 

6) изменувањата и дополнувањата на податоците на-
ведени во точките 1 до 5 од овој став; 

7) раскинувањето и престанокот на важноста на до-
говорот или одлуката и 

8) роковите, ограничувањата и условите наложени 
од страна на монополската управа, како и укинувањето 
или менувањето на дозволата на монополската управа 
или на одлуката со која соодветните договори или "од-
луки се прогласени за ништовни. 
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(5) Известувањето до монополската управа мора да 
биде .доставено во писмена форма. 

(6) По баран>ата за издавање на дозвола за догово-
рите и одлуките наведени во став (1) од овој член, како 
и по известувањата за договорите наведени во став (2) 
од овој член, монополската управа ќе побара писмено 
миел ен>е од Министерството за стопанство. 

(7) Секое заинтересирано лице може да изврши увид 
во посебниот регистар на монополската управа наведен 
во овој член. 

Член 13 
Објавување во Службен весник 

(1) „Во „Службен весник на Република Македонија" 
ќе се објавуваат известувања за: 

1) поднесените барања за дозвола на договорите и 
одлуките од член 4, член 5 ставови (2) и (3), член 9 став 
(2), член 10 и член 11 на овој закон; 

2) доставените известувања за договорите и одлу-
ките од член 2, член 3, член 5 ставови (1) и (4), член 6 
став (1) и член 7 став (1) на овој закон; 

3) доставените известувања за препораките од член 
47 став (2) точки 2 и 3 на овој закон; / 

4) податоците регистрирани во посебниот регистар 
на монополската управа, согласно со член 12 став (4) 
точки 3, 5, 6, 7 и 8 на овој закон и 

5) доставените известувања за спојувањата според 
одредбите на член 26 и поднесените барања за дозвола 
на спојувањето според одредбите на член 28 став (3) од 
овој закон. 

(2) На содржината на известувањата што се објаву-
ваат согласно со став (1), точки 1 и 2 на овој член, 
соодветно се применуваат одредбите од член 12 став (4) 
точки 3, 5 и 6 од овој закон. На содржината на известу-
ван>ата што се објавуваат согласно со став (1) точка 3 
на овој член, соодветно се применуваат одредбите од 
член 12 став (4) точка 5 од овој закон. Освен тоа, во 
известувањето ќе се наведат: имињата и презимињата 
на лицата кои го доставиле известувањето за препора-
ките и имињата и презимињата на лицата до кои се 
упатени тие препораки. На содржината на известува-
њата што се објавуваат согласно со став (1) точка 5 од 
овој член, соодветно ќе се применуваат одредбите од 
член 26 став (21) точки 1 и 2 на овој закон. 

(3) Кога барањето или известувањето од став (1) на 
овој член довеле до регистрација на договорот или од-
луката во посебниот регистар на монополската управа, 
при објавувањето на регистрацијата може само да се 
упати на претходно објавеното барање или известува-
ње. 

Член 14 
Издавање и укинување на дозволата 

(1) Дозволата, согласно со член 4, член 5 ставови (2) 
и (3), член 9 став (2), член 10 и член 11 на овој закон, не 
смее да се издава за рок подолг од три години. 

(2) Монополскиот орган, по барање на заинтереси-
рано лице, може да ја продолжи важноста на издаде-
ната дозвола. Важноста на дозволата ќе биде продол-
жена само во поглед на оние претпријатија кои во пи-
смена форма го известиле монополскиот орган дека се 
согласуваат со продолжувањето. Ваква согласност 
мора да даде секое претпријатие одделно и тоа најрано 
три месеци пред истекот на важноста на постојната 
дозвола! Согласноста дадена пред повеќе од три месеци 
од истекот на важностана постојната дозвола не произ-
ведува правно дејство. 

(3) Дозволата може да содржи ограничувања или 
услови. 

(4) Дозволата може да биде укината или изменета, 
со наложуван>е на нови или дополнителни ограничу-
ван>а или услови, ако: 

1) дошло до битна промена на релевантните околно-
сти и 

2) монополот или претпријатијата обврзани со дого-
ворот или одлуката сториле повреда на некое од огра-
ничувањата или условите наведени во дозволата. 

(5) Дозволата ќе биде укината или изменета, со 
наложување на нови или дополнителни ограничувања 
или услови, ако: 

1) подносителот на барањето или некое трето лице 
дозволата ја стекнале на незаконит начин, а особено со 
измама или закана; 

2) монополот или претпријатијата обврзани со дого-
ворот или одлуката го злоупотребиле изземањето од 
примената на одредбите од член 1 на овој закон, сте-
кнато со издадената дозвола; 

3) договорот или одлуката или начинот на нивното 
спроведување претставуваат повреда на начелата за 
тргување со производи и трговски услуги утврдени со 
меѓународни договори што ја обврзуваат Република 
Македонија и 

4) монополот ја повредил забраната од член 32 став 
(2) или (3), или забраната од член 33 на овој закон. 

Член 15 
Мерки на монополскиот орган 

(1) Во врска со договорите и одлуките наведени во 
член 2, член 3, член 5 ставови (1) и (4), член 6 став (1), 
член 7 став (1) и член 8 од овој закон, монополскиот 
орган може да ги преземе мерките наведени во став (3) 
на овој член, ако: 

1) договорите и одлуките или начинот на нивното 
спроведување претставуваат злоупотреба на пазарната 
позиција стекната како резултат на изземањето од при-
мената на одредбите од член 1 на овој закон и 

2) договорите и одлуките или начинот на нивното 
спроведување претставуваат повреда на начелата за 
тргување со производи и трговски услуги утврдени со 
меѓународни договори што ја обврзуваат Република 
Македонија. 

(2) Во врска со договорите и одлуките наведени во 
член 9 став (1) од овој закон, монополскиот орган може 
да ги презема мерките наведени во став (3) од овој член, 
ако: 

1) постојат условите наведени во став (1), точка 2 на 
овој член; 

2) спроведувањето на договорите или одлуките 
битно ги загрозува или им нанесува штета на предоми-
нантните интереси на Република Македонија во врска 
со надворешната трговија или меѓународните плаќања. 

(3) Монополскиот орган може: 
1) да им нареди на претпријатијата обврзани со дого-

ворот или со одлуката да престанат со злоупотребата 
на изземањето; 

2) да им нареди на претпријатијата обврзани со дого-
ворот или со одлуката да го изменат договорот или 
одлуката или 

3) договорот или одлуката да ги прогласат за ниш-
товни. 

Член 16 
Откажување на договорите и одлуките 

(1) Секоја страна може да го откаже договорот или 
одлуката наведени во членовите 2 до 11 од овој закон со 
доставување на претходно писмено известување што 
веднаш произведува правно дејство, ако за таквата по-
стапка постои сериозна причина. Сериозна причина ќе 
постои особено ако постои нечесно ограничување или 
загрозување на слободата за економско дејствување на 
страната што го изјавила отказот во однос на другите 
страни преку неоправдано различен третман на таа 
страна. ^полноважноста на отказот заради непосто-
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ење на сериозна причина другите страни можат да ја 
истакнуваат само со изјавување тужба до надлежниот 
суд во рок од 30 дена од приемот на известувањето за 
отказот. 

(2) Се додека монополскиот орган не даде дозвола за 
договорот или одлуката наведени во член 4, член 5 
ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10 или член 11 од 
овој закон, секоја странка може да изјави отказ на дого-
ворот или на одлуката ако за тоа постои некоја сери-
озна причина. На ситуациите опфатени со овој став 
соодветно ќе се применува одредбата од став (1) на овој 
член. Кога барањето за стекнување дозвола било до-
ствено до монополскиот орган пред да биде изјавен 
отказот наведен во овој став, монополскиот орган до-
полнително мора да биде известен за изјавениот отказ. 

(3) Ништовни се сите договори со кои се одзема или 
се забранува правото да се изјави раскинување или от-
каз, како и сите договори со кои, спротивно на одред-
бите на овој закон, се одземаат или ограничуваат овие 
права преку некои други правни или економски сред-
ства. 

Член 17 
Реализација на обезбедувањето 

(1) Обезбедувањата дадени согласно со договорите 
или одлуките наведени во членовите 2 до 11 од овој 
закон, можат да бидат реализирани само ако монопол-
скиот орган, по барање на монополот, ја дозволи так-
вата реализација. Монополскиот орган нема да ја даде 
својата согласност ако со реализацијата на обезбедува-
њето нечесно се ограничува слободата на економското 
дејствување на засегната странка или ако со тоа штетно 
се влијае врз таа странка преку неоправдано различен ѕ 

третман на таа странка во однос на другите странки. 
(2) Дозволата што монополскиот орган ја издава 

согласно со став (1) од овој член, може да содржи ро-
кови, услови или други ограничувања. 

Глава втора 

ДРУГИ ДОГОВОРИ 

Член 18 
Вертикални ограничувања на конкуренцијата 

Договорите склучени меѓу претпријатијата во врска 
со производите или трговските услуги што се наменети 
за пазарите во Република Македонија, ќе бидат ниш-
товни ако ја ограничуваат слободата на некоја од дого-
ворните страни слободно да ги договара или да ги утвр-
дува цените или општите деловни услови во договорите 
што таа ги склучува со трети лица во врска со произво-
дите што ги купува или продава или во врска со било 
кои други производи или трговски услуги. 

Член 19 
Одржување и утврдување на цените 

Одредбата од член 18 на овој закон, нема да се при-
менува на издавачките претпријатија што со правни или 
економски средства ги обврзуваат купувачите на своите 
изданија да се придржуваат до некои малопродажни 
цени или ги обврзуваат таа иста обврска тие да им ја 
наложат на своите корисници се до крајниот потрошу•-
вач. 

Член 20 
Злоупотреба на одржувањето и утврдувањето на 

цените 
(1) Монополската управа може по сопствена иници-

јатива или по барање на купувачот обврзан на начинот 
наведен во член 19 од овој закон да го прогласи за 

ништовен договорот за одржување или утврдување на 
цените, веднаш или во определен рок да го забрани 
спроведувањето на некој друг нов и сличен систем за 
одржување или утврдување на цените ако утврди дека: 

1) системот за одржување или утврдување на цените 
се злоупотребува или 

2) системот за одржување или утврдување на це-
ните, самиот по себе или заедно со некои други ограни-
чувања на конкуренцијата, веројатно ќе доведе до зго-
лемување на цените на соодветните производи на начин 
што нема оправдување во постојните економски услови 
или го спречува намалувањето на цените на соодвет-
ните производи или го ограничува производството или 
продажбата на тие производи. 

(2) Пред да преземе дејствие согласно со став (1) на 
овој член, монополската управа ќе го повика претпри-
јатието што ги наложува договорите за одржување или 
утврдување на цените, да престане со злоупотребата на 
тој систем. 

Член 21 
Договори за исклучително право на продажба 

(1) Монополската управа може да ги поништи, вед-
наш или во определен рок договорите на претпријати-
јата во врска со производите или трговските услуги и да 
го забрани исполнувањето на некои нови слични дого-
вори, ако со нив на некоја од договорните страни и се 
наложуваат: 

1) ограничувања во врска со нејзината слобода, да ги 
користи набавените производи, другите производи или 
трговски услуги или 

2) ограничувања во врска со купувањето на други 
производи или трговски услуги од трети лица или огра-
ничувања во врска со продажбата или испораката на 
други производи или трговски услуги на трети лица или 

3) ограничувања во врска со продажбата на набаве-
ните производи на трети лица или 

4) обврска да се купи или да се прими испорака на 
производи или трговски услуги што според својата при-
рода или според трговските обичаи не се во никаква 
врска со предметот на договорот. 

(2) Одредбата од став (1) на овој член ќе се приме-
нува ако: 

1) значителен број претпријатија што во некои други 
услови би можеле да влијаат врз конкуренцијата на 
пазарот, се обврзани на некој сличен начин и преку 
други исти или слични договори и на нечесен начин им е 
ограничена слободата да конкурираат на пазарот или 

2) со ваквите договори на другите претпријатија на 
нечесен начин им е ограничен пристапот до релевант-
ниот пазар или 

3) заради обемот на таквите ограничувања битно е 
нарушена и загрозена конкуренцијата на пазарот за тие 
или за некои други производи или трговски услуги. 

(3) Ограничувањата што се незначителни во спо-
редба со изворите на понудата и побарувачката што им 
се достапни на другите претпријатија, нема да се сме-
таат за нечесни во смисла на став (2) од овој член. 

Член 22 
Полноважност на другите делови од договорот 

(1) Кога монополската управа ќе го прогласи за 
ништовен договорот за одржување или утврдување н а 
цените или ограничувањето наведено во член 21 од овој 
закон, полноважноста на другите одредби од договорот 
ќе биде утврдена согласно со општите прописи освен 
ако одредбите од став (2) на овој член не предвидуваат• 
нешто друго. 

(2) При донесувањето на одлуката од став (1) на овој 
член, монополската управа може, по барање на некоја 
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од договорните страни, истовремено да прогласи дека 
поништувањето нема да влијае врз полноважноста на 
другите одредби од договорот. Монополската управа ќе 
донесе ваква одлука с а м о в о тоа е неопходно за да се 
спречат или избегнат непотребните тешкотии или 
штети за некоја од договорните страни и ако тоа не е 
спротивно на предоминантните интереси на некоја од 
другите договорни страни. 

(3) Ако во договорот постојат некои одредби со кои 
на страната и се дава право, во случаите наведени во 
став (1) на овој член, да изјави отказ или да го раскине 
договорот или да ја измени содржината на договорот на 
штета на другата договорна страна, особено преку зго-
лемување на нејзините обврски, правата што произле-
гуваат'од таквите одредби можат да се вршат само ако 
монополската управа, по барање на заинтересиран суб-
јект, го дозволила вршењето на тие права. Монопол-
ската управа ќе даде дозвола ако вршењето на тие 
права не претставува нечесно ограничување на слобо-
дата на економското дејствување на другата договорна4 

страна. Дозволата на монополската управа може да 
содржи ограничувања, рокови и други услови утврдени 
со закон. 

Член 23 
Договори за лиценца 

(1) Договорите за стекнување или искористување на 
патентирани пронајдоци, заштитени жигови, мостри, 
модели или заштитени семенски видови, ќе бидат ниш-
товни ако со договорните одредби на стекнувачот на 
лиценцата му се ограничува слободата на неговото де-
ловно работење на начин што го надминува обемот на 
заштитеното право или суштината на правото на соп-
ственост. Ограничувањата што се однесуваат на начи-
нот, обемот, количината, територијата или рокот на 
вршењето на тоа право нема да се сметаат за ограничу-
вања што го надминуваат обемот на заштитеното 
право. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член нема да се 
применуваат на: 

1) ограничувањата што му се наложени на прибаву-
вачот или на стекнувачот на лиценцата, ако таквите 
ограничувања можат да се оправдаат со интересот на 
продавачот или на давачот на лиценцата за постоење на 
одреден технички задоволителен начин на искористу-
вање на заштитениот предмет на лиценцата или со ин-
тересот за спречување на секакви технички дефекти 
при искористувањето на предметот врз кој постојат 
сопственички права; 

2) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на 
лиценцата во врска со цената што ќе се наплатува за 
заштитениот производ; 

3) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на 
лиценцата за размена на искуства или за давање ли-
ценци за дополнителните усовршуван>а на предметот на 
лиценцата или за дополнителните усовршувања на на-
чините на искористување на тој предмет на продавачот 
или на давачот на лиценцата, ако ваквите обврски соод-
ветствуваат на слични обврски на продавачот или на 
давателот на лиценцата; 

4) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на 
лиценцата да не го загрозува заштитеното право и 

5) обврските на прибавувачот или на стекнувачот на 
лиценцата во врска со регулирањето на конкуренцијата 
на пазарите надвор од Република Македонија. 

(3) Одредбата од став (2) на овој член ќе се приме-
нува само ако наведените ограничувања постојат во 
времето кога постои заштитата на правото што е отста-
пено или за кое е стекната лиценца. 

(4) По «барање [на заинтересиран субјект, монопол-
ската управа може да го дозволи договорот наведен во 

став (1) на овој член, ако договорот не претставува 
нечесно ограничување на слободата на економското 
дејствување на прибавувачот или на стекнувачот на ли-
ценцата или на некои други претпријатија и ако конку-
ренцијата на пазарот не е ниту битно, ниту значително 
нарушена од обемот на соодветните ограничувања. Со-
одветно ќе се применуваат одредбите од член 14 ста-
вови (3) до (5) на овој закон. 

(5) Одредбите од став (1) до (4) на овој член не 
влијаат врз примената на одредбите од членовите 1 до 
17 на овој закон. 

Член 24 
Договори за лиценца во врска со правото на искори-

стување на техничко знаење и искуство (know-how) и на 
семенски видови 

Одредбите од член 23 на овој закон соодветно ќе се 
применуваат и на договорите во врска со отстапува-
њето или искористувањето на правно незаштитените 
пронајдоци, производни постапки, технички знаења и 
искуства и други технолошки достигнувања,како џ на 
правно незаштитените унапредувања на методите За 
култивирање на растенијата, ако тие претставуваат 
трговски или деловни тајни. 

Глава трета 
ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ИМААТ ДОМИНАНТНА 

ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ 

Член 25 
Дефиниција, овластување на монополската управа 
(1) Претпријатието поседува доминантна позиција 

на пазарот, во смисла на овој закон, ако тоа претприја-
тие како потенцијален продавач или купувач на одре-
ден вид производи или трговски услуги^ 

1) нема конкуренти или не е изложено на некоја 
посериозна конкуренција или 

2) во споредба со своите конкуренти, претпријати-
ето зазема водечка, предоминантна позиција на паза-
рот. 

(2) При утврдувањето дали едно претпријатие посе-
дува доминантна позиција на пазарот во смисла на став 
(1) точка 2 од овој член особено ќе се земе предвид: 
делот од пазарот што му припаѓа; неговата финансиска 
сила; неговиот пристап кон пазарите на кои се прода-
ваат или купуваат релевантните производи или услуги; 
врските со другите претпријатија; правните или фак-
тички постојните пречки што го спречуваат или огра-
ничуваат пристапот на другите претпријатија д<̂  паза-
рите; способноста за прилагодување на сопствената по-
нуда или побарувачка на други производи или трговски 
услуги и можностите за тргување со други претприја-
тија. 

(3) Две или повеќе претпријатија поседуваат доми-
нантна позиција на пазарот во смисла на овој закон, ако 
за одредени производи или трговски услуги меѓу истите 
фактички не постои некоја позначителна конкурен-
ција, воопшто или само на некои одредени пазари и ако 
тие заедно ги исполнуваат условите наведени во став (1) 
на овој член. 

(4) Ќе се претпостави дека претпријатието поседува 
доминантна позтџца на пазарот, во смисла на став (1) 
од овој член, ако тоа учествува на пазарот за одреден 
вид производи или трговски услуги со најмалку една 
третина од тој пазар. Оваа претпоставка нема да се 
применува ако продажбите на претпријатието во текот 
на претходната деловна година не надминуваат Д мили-
они германски марки во денарска противвредност; 

(5) Ќе се претпостави дека се исполнети условите од 
став (3) на овој член, ако за одреден вид производи или 
трговски услуги: 
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1) заедничкото учество на две или три претпријатија 
на пазарот изнесува 50% или повеќе или 

2) заедничкото учество на две до пет претпријатија 
на пазарот изнесува две третини или повеќе. 

(6) Претпоставката од став (5) на овој член нема да 
се применува ако релевантните претпријатија во текот 
на претходната деловна година имаат вкупна продажба 
помала од 2 милони *германски марки во денарска про-
тиввредност; 

(7) При пресметувањето на учеството на пазарот 
и при пресметувањето на продажбите соодветно ќе 
се применуваат одредбите од член 26 став (1) на овој 
закон. 

(8) Во однос на претпријатијата кои заземаат доми-
нантна позиција на пазарот, монополската управа може 
да ги врши овластувањата утврдени во став (9) на овој 
член, ако тие претпријатија ја злоупотребуваат својата 
доминантна позиција на пазарот за определени произ-
води или трговски услуги. Злоупотребата, во смисла на 
овој став, особено ќе постои ако претпријатието што 
зазема доминантна позиција на пазарот како потенција-
лен продавач или купувач на одредени видови произ-
води шпиртовски услуги!' 

1) ги загрозува или им*нанесува штета на конкурент-
ните можности на другите претпријатија на начин што 
е релевантен за конкуренцијата на конкретниот пазар и 
покрај тоа што не постојат сериозни причини што би го 
оправдале таквото однесување; 

2) бара одредени давања или сторувања или нало-
жува одредени дополнителни деловни услови што от-
стапуваат од вообичаените, а што најверојатно не би ги 
барало, ниту би ги наложувало ако на релевантниот 
пазар постои ефикасна конкуренција. Во врска со ова, 
особено ќе се земе предвид однесувањето на претприја-
тијата на некои слични или споредливи пазари на кои 
постои ефикасна конкуренција и 

3) бара одредени давања или сторувања или нало-
жува одредени дополнителни деловни услови што се 
понеповолни од оние што тоа претпријатие ги бара или 
им ги наложува на купувачите од ист вид на некои други 
слични или споредливи пазари, освен ако постојат не-
кои сериозни причини што го оправдуваат таквиот ра-
зличен третман. 

(9) Ако, се исполнети условите наведени во став (8) 
на овој член, на претпријатието Што поседува доми-
нантна позиција на пазарот, монополската управа може 
да му забрани да ја злоупотребува таа позиција и одре-
дени договори може да ги прогласи за ништовни. На 
полжноважноста на другите одредби од договорот со-
одветно ќе се применуваат одредбите од член 22 од овој 
закон. Пред да ја преземе соодветната мерка, монопол-
ската управа ќе побара од релевантните претпријатија 
да престанат даја злоупотребуваат нивната доминантна 
позиција. 

(10) Ако се исполнети условите од став (1) на овој 
член во врска со зависното друштво, во смисла на 
одредбите од Законот за трговските друштва, монопол-
ската управа може да ги врши овластувањата наведени 
во став (9) од овој член во однос на сите зависни друш-
тва. 

Член 26 
Известување за спојувањето на претпријатијата 

(1) Монополската управа мора веднаш да биде изве-
стена за спојувањето на претпријатијата, ако тие кои 
учествуваат во спојувањето во текот на деловната го-
дина што му претходи на спојувањето, оствариле про-
дажби во вредност од најмалку 10 милиони германски 
марки во денарска противвредност. 

(2) Ако едно од претпријатијата што учествува во 
спојувањето е владеачко или зависно друштво, во сми-

сла на одредбите од Законот за трговските друштва, 
при пресметувањето на продажбите или при утврдува-
њето на учеството на пазарот сите претпријатија што се 
поврзани на таков начин ќе се третираат како едно 
претпријатие. 

(3) Ако неколку претпријатија договорно или на 
друг начин дејствуваат заеднички при што сите тие 
претпријатија заедно можат да остварат вледеачко вли-
јание врз претпријатието што учествува во спојува-
њето, секое од тие претпријатија ќе се смета за владе-
ачко претпријатие (друштво). 

(4) При пресметувањето на приходите од продаж-
бите се пресметуваат приходите остварени од продаж-
бата, давањето во заем или под закуп на типичните 
производи на претпријатието, произведени во рамките 
на неговото редовно работење, како и приходите оства-) 
рени од типичните услуги што претпријатието ги дава 
во рамките на своето редовно работење со одземање на 
платениот данок на промет или данок на додадена вред-
ност. 

(5) Кога се пресметуваат приходите на меѓусебно 
поврзаните владеачки и зависни претпријатија, предвид 
нема да се земат приходите остварени од продажбите и 
купувањата во рамките на групата. 

(6) Приходите остварени во странска валута се изра-
зуваат во денари по средниот курс на Народната банка 
на Република Македонија. 

(7) За банките и штедилниците пресметувањето на 
продажбите се заменува со утврдување на вредноста на 
една десетина од вкупниот имот на банката или штедил-
ницата. 

(8) При пресметувањето на продажбите за друш-
твата за осигурување, продажбите се заменуваат со 
приходите остварени од премиите за последната де-
ловна година. Износите што се водат како учества во 
други претпријатија нема да се земат предвид при соста-
вувањето на завршниот биланс на состојбата. Како 
приходи остварени од премии ќе се подразбираат при-
ходите остварени од осигурување и реосигурување, 
вклучувајќи ги и износите отстапени на реосигурите-
лите. 

(9) Кај претпријатијата што во целост или во еден 
дел се занимаваат со продажба на производи, при пре-
сметувањето ќе се земат само три;четвртини од прихо-
дите остварени од продажбите. 

(10) Кај претпријатијата што во целост или во еден 
дел се занимаваат со издавање, печатење или дистрибу-
ција на весници, периодични списанија, публикации или 
нивни делови, при пресметувањето како вредност на 
продажбите ќе се земат реално остварените приходи 
помножени со дваесет. 

(11) При стекнувањето на целиот или на некој зна-
чителен дел од имотот на друго претпријатие, при 
пресметувањето на учеството на пазарот и при пресме-
туваната на приходите остварени од страна на претпри-
јатието што го продава тој имот ќе се земе предвид 
само тој имот. Оваа одредба на соодветен начин ќе се 
применува и на стекнувањето акции, ако продавачот 
задржал за себе помалку од 25% од акциите и ако споју-
вањето не ги исполнува условите наведени во став (13), 
точки 2, 5 или 6 на овој член. 
' (12) Ако едно лице или меѓусебно поврзана група 

лица што не се третираат како претпријатие поседуваат 
мнозинско учество во некое претпријатие, тоа лице или ^ 
лица ќе се третираат како претпријатие, во смисла на 
овој закон. 

(13) Во смисла на овој закон, ќе се сметаат за споју-
вање следниве правни работи: 

1) стекнување имот на друго претпријатие, во це-
лост или во значителен дел, по пат на спојување, фор-
мирање на ново претпријатие, реорганизација или на 
кој било друг начин; 
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2) стекнување учество (удел*! или акции) во друго 
претпријатие, ако тоа учество самото за себе или за-
едно со* некои други претходно стекнати удели или ак-
ции во тоа претпријатие: 

а) претставува 25% од капиталот или од гласачките 
права во другото претпријатие; 

б) претставува 50% од капиталот или од гласачките 
права, во другото претпријатие или 

в) на претпријатието што го стекнува учеството му 
дава мнозинско учество во смисла на одредбите од За-
конот за трговските друштва; 

3) склучување договори со друго претпријатие спо-
ред кои: 

а) се утврдува некој одреден начин на заедничко или 
усогласено дејствување или постапување, или се зголе-
мува бројот на договорните страни во таквите дого-
вори; 

б) другото претпријатие презема обврска да го води 
својот деловен потфат за сметка на тоа претпријатие 
или презема обврска својата добивка, во целост или во 
еден дел, да ја пренесе на тоа претпријатие и 

в) деловниот потфат на другото претпријатие, во 
целост или во еден дел, се зема под закуп или се прене 
сува на некој друг начин; 

4) создавање ситуации во кои најмалку половината од 
членовите на управниот или надзорниот одбор, одбо-
рот на директорите, управителите или некои други ор-
гани и тела овластени да управуваат или да раководат 
со претпријатијата, всушност се едни исти лица; 

5) секое друго можно здружување, комбинација или 
сооднос меѓу претпријатијата врз чија основа едно или 
неколку претпријатија, директно или индиректно, мо-
жат да имаат или да вршат доминантно влијание врз 
некое друго претпријатие и 

6) секое здружување, комбинација или сооднос меѓу 
претпријатијата што, иако не доведува до исполнување 
на условите наведени во точките 2, 4 или 5 на овој став, 
на едно или на повеќе претпријатија им овозможува, 
директно или индиректно, да имаат битно влијание врз 
конкурентската позиција на некое друго претпријатие. 

(14) Во смисла на став (13), точка 2 од овој член како 
удели или акции што веќе се во сопственост на владеач-
кото претпријатие, ќе се сметаат и уделите и акциите 
што се во сопственост на зависните претпријатија. Кога 
неколку претпријатија, истовремено или скуцесивно 
стекнале удел или акции во некое претпријатие во горе-
наведените соодноси, ќе се смета дека дошло до споју-
вање меѓу инволвираните претпријатија („заеднички 
деловен потфат") во врска со оние пазари на кои се 
појавува претпријатието чии удели или акции биле сте-
кнати. Стекнувањето удели или акции во друго прет-
пријатие, исто така, ќе се третира како спојување ако 
претпријатието - стекнувач по пат на договор, статут 
или одлука стекнува позиција на содружник кој посе-
дува над 25% од вкупните гласачки права во другото 
претпријатие. 

(15) Ќе се претпостави дека постои спојување, во 
смисла на овој закон, и кога две или повеќе претприја-
тија претходно се веќе поврзани во смисла на став (19) 
на овој член, освен кога таквото спојување, односно 
поврзувана, не довело до некое побитно зајакнување 
на веќе постојните врски меѓу претпријатијата. 

(16) Кога банка или друга кредитна или инвестици-
она институција стекнува удел или акции во друго прет-
пријатие, при неговото основање, при зголемувањето 
на неговата основна главнина или на некој начин при 
тргува!вето или при посредувањето во тргувањето со 
хартии од вредност, со единствена цел повторно да ги 
продаде на пазарот, таквото стекнување нема да се 
смета за спојување, во смисла на овој закон, под услов 
банката или другата кредитна институција да не ги 
врши гласачките права што произлегуваат од тие удели 

или акции и под услов така стекнатите удели или акции 
да ги продаде најдоцна во рок од една година од стекну-
вањето. 

(17) При основање претпријатие, вршењето на гла-
сачките права на првото собрание на друштвото по 
основањето нема да се третира како спојување во сми-
сла на овој закон. 

(18) Кога претпријатието што учествува во спојува-
њето е зависно претпријатие во смисла на одредбите од 
Законот за трговските друштва, како учесници во спо-
јувањето ќе се сметаат владеачкото претпрЈдатие, како 
и сите други претпријатија во однос на кои тоа владе-
ачко претпријатие се јавува како зависно претпријатие. 

(19) Кога се спојуваат две или повеќе претпријатија 
како учесници во спојувањето, во смисла на овој закон, 
ќе се сметаат и *,мте нивни зависни претпријатија. 

(20) Известувањет<хза спојувањето мора да биде до-
ставено: 

1) во случај на спојување, припојување или реорга-
низација. од страна на сопствениците на претпријати-
јата - корисници во смисла на одредбите од Законот за 
трговските друштва или од страна на сопствениците на 
новооснованото претпријатие или од страна на нивните 
застапници и 

2) во сите други случаи: 
а) од страна на сопствениците на претпријатијата 

што учествуваат во спојувањето и 
б) ако се применуваат одредбите од став (13), точки 

1 и 2 на овој член, од страна на продавачите или на 
нивните застапници. 

(21) Во известувањето мора да биде наведена фор-
мата на спојувањето. Известувањето за спојувањето 

мора да ги содржи неле дниве податоци за сите претприја-
тија што учествуваат во спојувањето: 

1) фирма и седиште; 
2) предметот на работење; 
3) учеството на пазарот, основата што е земена за 

неговото пресметување или процена и вкупните про-
дажби, под услов учеството на домашниот пазар на сите 
претплатија што учествуваат во спојувањето заедно 
да надминува 20%. За банките и другите кредитни ин-
ституции, наместо износов на продажбите, во известу-
вањето се наведува вредноста на вкупниот имот, додека 
за претприајтијата во сферата на осигурувањето се на-
ведува вкупниот приход од премиите и 

4) кога се стекнуваат удели или акции во друго прет-
пријатие, стекнатото учество и вкупното учество во 
претпријатието, 

(22) Кога претпријатието што учествува во спојува-
њето е владеачко или зависно друштво, во смисла на 
одредбите од Законот за трговските друштва, во изве-
стувањето од став (21) на овој член се наведуваат пода-
тоци за сите инволвирани зависни и владеачки претпри-
јатија одделно и како целина, степенот на зависност и 
опис на сите меѓусебни врски. 

(23) Од сите претпријатија што учествуваат во споју-
вањето, монополската управа може да побара податоци 
за учеството на пазарот, основата и начинот за него-
вото пресметување или процена, како и податоци за 
продажбите на одредени видови производи или тргов-
ски услуги за последната деловна година пред спојува-
њето. Кога претпријатието што учествува во спојува-
њето е зависно или владеачко претпријатие, во смисла 
на одредбите од Законот за трговските друштва, пода-
тоците наведени во овој став монополската управа 
може да ги побара од сите останати зависни или владе-
ачко претпријатија во врска со претпријатието што уче-
ствува во спојувањето. Соодветно ќе се применуваат 
одредбите од .член 51 ставови (2), (5) и (8) на овој закон. 
Монополската управа ќе утврди разумен рок за доста-
вување на бараните податоци. Одредбите од овој став 
не влијаат врз овластувањата на монополската управа, 
утврдени со член 51 од овој закон. 
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Член 27 
Законски претпоставки во врска со спојувањата 

(1) Без оглед на одредбите од член 25, ставови (1) до 
(7) на овој закон, за целите на контролата на спојува-

ната ќе се претпостави дека спојувањето ќе доведе до 
создавање на доминантна позиција на пазарот или ќе ја 
зајакне веќе постојната доминантна пазарна позиција, 
ако: 

1) претпријатието што во последната деловна го-
дина пред спојувањето остварило продажби од најмалку 
50 милиони германски марки во денарска противвред-
ност, се спои со друго претпријатие кое: 

а) активно дејствува на пазарот на кој малите и сред-
ните претпријатија заедно учествуваат со најмалку две 
третини, а претпријатијата што учествуваат во спојува-
њето заедно учествуваат со најмалку 5% или 

б) доминира на еден или на неколку пазари на кои во 
последната календарска деловна година остварило 
вкупни продажби од најмалку 30 милиони германски 
марки во денарска противвредност и 

2) претпријатијата што учествуваат во спојувањето 
во последната деловна година што му претходи на спо-
јувањето, заедно оствариле продажби од најмалку една 
милијарда германски марки во денарска противвред-
ност, а најмалку две од претпријатијата што учеству-
ваат во спојувањето оствариле индивидуални продажби 
од најмалку 20 милиони германски марки во денарска 
противвредност. 

(2) Одредбите од член 26 ставови (1) до (12) на овој 
закон на соодветен начин се применуваат при пресмету-
вањето на учеството на пазарот и на износот на оства-
рените продажби на претпријатијата од став (1) на овој 
член. 

Член 28, 
Контрола на спојувањата 

(1) Кога се очекува дека спојувањето ќе доведе до 
создавање на доминантна позиција на пазарот или до 
зајакнување на веќе доминантната пазарна позиција, 
монополската управа може да ги врши овластувањата 
наведени во овој член, освен ако претпријатијата што 
учествуваат во спојувањето докажат дека спојувањето 
ќе доведе до подобрување на конкурентските услови и 
дека ефектите од таквото подобрување на конкуренци-
јата се поважни од штетните ефекти предизвикани од 
доминантната пазарна позиција. 

(2) Ако спојувањето довело до создавање на доми-
нантна позиција на пазарот или до зајакнување на по-
стојната доминантна позиција монополската управа ќе 
го забрани спојувањето. Монополската управа може да 
го забрани спојувањето веднаш штом ќе дознае за пред-
ложеното спојување. Монополската управа, во рок од 
една година од приемот на известувањето наведено во 
член 26 од овој закон, може да ги забрани веќе изведе-
ните спојувања, при што соодветно ќе се применуваат 
одредбите од член 29 став (3) точки 1, 5 и 6 на овој 
закон. Кога монополската управа ја изрекла забраната 
наведена во овој став, претпријатијата не смеат да про-
должат со спојувањето, ниту да учествуваат во спојува-
њето без дозвола на министерот за трговија. Правните 
работи и дејствија преземени спротивно на оваа за-
брана се ништовни. Оваа одредба нема да се применува 
на правните работи што довеле до регистрација во 
трговскиот регистар. Спојувањето што било спрове-
дено и покрај забраната на монополската управа ќе се 
поништи, освен ако министерот за трговија дал дозвола 
за спојување. 

(3) Министерот за трговија, по барање на заинтере-
сиран субјект, ќе даде дозвола за спојување во оние 
случаи во кои ограничувањето на конкуренцијата е 
урамнотежено со предностите што конкретното споју-

вање ги произведува за севкупната економија на зем-
јата, како и во оние случаи во кои спојувањето е оправ-
дано со некој преовладувачки јавен интерес, по прет-
ходно прибавено мислење од Комисијата за монополи. 
При решавањето во врска со издавањето на дозволата 
ќе се земе предвид и способноста на релевантните прет-
пријатија да конкурираат на пазарите во странство. 
Дозволата може да биде издадена само ако ефектите на 
предизвиканото ограничување на конкуренцијата не го 
загрозуваат системот на пазарното стопанство. Дозво-
лата може да содржи ограничувања и посебни услови. 
Ограничувањата и условите утврдени во дозволата не 
смеат да бидат насочени кон потчинување на релевант-
ните претпријатија и на нивното работење на постојана 
контрола. Одредбите од овој став нема да влијаат врз 
примената на одредбите од член 25 на овој закон. . 

(4) Барањето за издавање дозвола за спојување се 
поднесува до министерот за трговија во писмена форма. 
Барањето мора да биде изјавено во рок од еден месец од 
приемот на одлуката на монополската управа со која 
било забрането спојувањето. Кога во рокот утврден во 
член 68 став (1) од овој закон била изјавена жалба 
против одлуката на монополската управа, рокот за под-
несување на барањето наведен во овој став започнува 
да тече од денот кога одлуката на монополската управа 
станала конечна» Својата одлука по поднесеното ба-
рање, министерот за трговија мора да ја донесе во рок 
од четири месеци од приемот на барањето. 

(5) Ако претпријатијата ги прекршат или не ги 
исполнат ограничувањата и условите утврдени во изда-
дената дозвола, министерот за трговија може да ја 
укине или да ја измени со наложување на дополнителни 
ограничувања или услови. Министерот за трговија 
може да ја поништи дозволата ако таа била добиена со 
принуда, изнуда, уцена, притисок, измама, закана, пот-
куп или со доставување неточни или нецелосни пода-
тоци, што битно влијаеле врз одлуката во врска со 
издавањето на дозволата. 

(6) Спроведеното спојување може да се поништи и 
без враќање во поранешната состојба ако ограничува-
њата на конкуренцијата можат да бидат отстранети на 
некој друг начин. Монополската управа ќе нареди спро-
ведување мерки неопходни за поништување на спојува-
њето ако: 

1) нејзината одлука со која било забрането спојува-
њето, станала конечна; 

2) претпријатијата што учествувале во спојувањето 
изјавиле барање за добивање дозвола за спојување до 
министерот за трговија, а одлуката со која е одбиено 
ваквото барање, станала конечна и 

3) во случаите наведени во став (5) од овој член, 
одлуката со која издадената дозвола била укината, из-
менета или поништена, станала конечна. 

(7) При вршењето на овластувањата од став (6) на 
овој член, монополската управа, заштитувајќи ги инте-
ресите на сите трети лица, ќе наложи спроведување на 
мерки со кои ќе се постигне саканата цел со најмали 
можни трошоци и оптоварувања на засегнатите лица. 

(8) За да го спроведе извршувањето на мерките на-
ведени во став (6) од овој член, монополската управа 
може: 

1) да утврди еднократен или повторен паричен надо-
месток во износ од 200.000 германски марки во денар-
ска противвредност, за да ги принуди извршениците 
веднаш да ги спроведат наложените мерки насочени 
кон поништување на спојувањето; 

2) да го забрани вршењето на гласачките права од 
уделите или акциите на некое зависно друштво што 
учествувало во спојувањето или вршењето на тие гла-
сачки права или начинот на вршењето на тие гласачки 
права да го услови со стекнување претходна дозвола на 
монополската управа; 
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3) да ги прогласи за ништовни договорите и другите 
правни дејствија што довеле до спојуван>ата наведени 
во член 26 став (13) точки 1 и 3 од овој закон. Оваа 
одредба нема да се применува на договорите и другите 
правни дејствија што веќе довеле до регистрација во 
трговскиот регистар и 

4) да назначи повереник Кој ќе ги спроведе неопход-
ните правни работи и дејствија во име и за сметка на 
претпријатијата што се обврзани да го поништат споју-
вањето и кој ќе ги преземе сите неопходни мерки во 
врска со тоа. Монополската управа прецизно ќе ја 
утврди мерката со' која ќе се спречи засегнатите суб-
јекти да не можат да ги вршат своите права додека трае 
мандатот на назначениот повереник. На правните од-
носи меѓу повереникот, засегнатите претпријатија и 
монополската управа соодветно ќе се применуваат 
одредбите од Законот за облигационите односи што се 
однесуваат на договорот за налог. За исполнувањето на 
своите обврски повереникот може да бара соодветен 
надомест од претпријатијата што учествувале во споју-
вањето. 

(9) Одредбите од ставовите (1) до (8) на овој член 
нема да се применуваат, ако: 

1) сите претпријатија што учествувале во спојува-
њето заедно, во претходната деловна година имале 
вкупни продажби помали од 10 милиони германски 
марки во денарска противвредност или 

2) претпријатието, што во претходната деловна го-
дина има продажби помали од 2 милиони Германски 
марки, во денарска противвредност со спојувањето ста-
нало зависно претпријатие. Оваа одредба нема да се 
применува ако владеачкото претпријатие во претход-
ната деловна година остварило продажби над 20 мили-
они германски марки во денарска противвредност или 

3) спојувањето влијае врз пазарот на кој релевант-
ните производи или трговски услуги се продаваат нај-
малку пет години, а во претходната календарска година 
на конкретниот пазар се реализирани продажби што не 
надминуваат еден милион германски марки во денарска 
противвредност. 

(10) При пресметувањето на продажбите соодветно 
се применуваат одредбите од член 26 ставови (1) до (12) 
на овој закон. 

(11) Одредбите од став (9) точка 2 на овој член нема 
да се применуваат на ограничувањата на конкуренци-
јата предизвикани со спојувања на претпријатија што 
дејствуваат во сферата на издавањето, печатењето и 
продажбата на весници и други периодични списанија 
или нивни делови. 

Член 29 
Известување за планираното спојување 

(1) Монополската управа мора да биде известена за 
секое планирано спојување. Известувањето за планира-
ното спојување мора да биде доставено до монопол-
ската управа, ако: 

1) некое од претпријатијата што учествуваат во спо-
јувањето, во претходната деловна година остварило 
продажби од најмалку 50 милиони германски марки во 
денарска противвредност; 

2) најмалку две претпријатија што_ учествуваат во 
спојувањето, во претходната деловна година, индивиду-
ално оствариле продажби од 20 милиони германски 
марки во денарска противвредност или повеќе и 

3) спојувањето треба да биде изведено според посе-
бен закон или според акт на Владата на Република 
Македонија. 

(2) На известувањето наведено во став (1) на овој 
член соодветно ќе се применуваат одредбите од член 26 
на овој закон. При примената на одредбите од член 26 
ставови (1) и (23) на овој закон, датумот на спојувањето 

се заменува со датумот на известувањето, додека соп-
ствениците и застапниците се лицата кои се обврзани да 
го достават известувањето за спојувањето, припојува-
њето или реорганизацијата на претпријатијата. Обвр-
ската за доставување на известувањето до монопол-
ската управа ќе се смета дека е извршена само ако 
доставеното известување ги содржи податоците наве-
дени во член 26 ставови (21) и (22) на овој закон. На 
податоците и на документите добиени во врска со изве-
стувањето, соодветно ќе се применуваат одредбите од 
член 51 став (8) на овој закон. 

(3) Кога монополската управа била известена за 
планираното спојување, таа може да го забрани споју-
вањето само ако во рок од еден месец од приемот на 
известувањето го извести лицето кое го доставило дека 
пристапила кон разгледување на предлогот за планира-
ното спојување. Во секој случај, својата одлука, со-
гласно со член 28 став (2) на овој закон, монополската 
управа мора да ја донесе во рок од четири месеци од 
приемот на известувањето за планираното спојување. 
Монополската управа може да го забрани спојувањето 
дури и по истекот на рокот од четири месеци, ако: 

1) претпријатијата што учествуваат во спојувањето 
се согласиле со продолжувањето на наведениот рок; 

2) планираното спојување било реализирано иако се 
уште не изминал рокот од еден месец во кој монопол-
ската управа можела да се изјасни дали ќе го земе во 
разгледување планираното спојување или планираното 
спојување било реализирано иако се уште не изминал 
рокот од четири месеци од денот на приемот на известу-
вањето во кој монополската управа можела да ја донесе 
одлуката наведена во члеќ 28 став (2) на овој закон; 

3) спојувањето било изведено на начин што се разли-
кува од оној наведен во известувањето; 

4) спојувањето се уште не е реализирано во целост, а 
суштествено се измениле околностите што влијаеле мо-
нополската управа да не достави известување дека ќе го 
земе во разгледување планираното спојување, односно 
суштествено се измениле околностите што влијаеле Мо-
нополската управа да не го забрани спојувањето, со-
гласно со член 28 став (2) на овој закон; 

5) монополската управа не го доставила известува-
њето дека ќе го земе во разгледување планираното 
спојување или не го забранила планираното спојување, 
согласно со член 28 став (2) на овој закон, затоа што 
претпријатијата што учествуваат во* спојувањето или 
некое трето лице и доставиле неточни или нецелосни 
податоци или документи и ) 

6) не биле доставени или не биле доставени благо-
времено податоците наведени во член 26 став (23) или 
член 51 од овој закон, што ја навело монополската 
управа да дејствува на начинот наведен во точка 5 од 
овој став. 

(4) Доставувањето на известувањето за планираното 
' спојување не влијае врз обврската да се достави и изве-
стување за спојувањето, согласно со одредбите на член 
26 од овој закон. Во известувањето доставено согласно 
со член 26 од овој закон, може да се упати на докумен-
тите и другите поднесоци доставени при доставувањето 
на известувањето за планираното спојување. 

(5) Кога, согласно со одредбите од став (1) на овој 
член, до монополската управа треба да се достави изве-
стување за планираното спојување, спојувањето не 
смее да се изврши пред истекот на рокот од еден месец 
наведен во став (2) на овој член, а ако монополската 
управа доставила известување дека ќе пристапи кон 
разгледување на предложеното спојување, спојувањето 
не смее да се изврши пред истекот на рокот од четири 
месеци или пред истекот на продолжениот рок што бил 
договорен со сите засегнати претпријатија. Забраната 
наведена во овој став се однесува и на секакво можно 
учество во изведувањето на спојувањето. Забраната на-
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ведена во овој став нема да се применува само ако 
монополската управа, пред истекот на рокот од четири 
месеци од приемот на известувањето за планираното 
спојување, доставила известување во писмена форма 
дека предложеното спојување не ги исполнува условите 
за забрана, утврдени со член 28 став (1) од овој закон. 
Правните работи и дејствија преземени спротивно на 
забраната утврдена со овој став нема да произведуваат 
никакво правно дејство. Оваа одредба нема да се при-
менува на правните работи и дејствија што довеле до 
регистрација во трговскиот регистар. 

Член 30 
Комисија за монополи 

(1) Заради давање мислење во врска со тенденциите 
и развојот на деловната концентрација се формира Ко-
мисија за монополи. Комисијата се состои од пет члена 
кои мора да поседуваат посебни знаења и искуства во 
сферата на економијата, управувањето со претпријати-
јата (деловна администрација, менаџмент), социјалната 
политика, технологијата или трговското право. 

(2) Членовите на Комисијата за монополи се имену-
ваат од редот на професори, научници, истакнати сто-
панственици и стручњаци. Членовите на Комисијата за 
монополи не смеат да бидат пратеници во Собранието 
на Република Македонија, членови на Владата на Репу-
блика Македонија, советници и градоначалници во ло-
калната самоуправа ниту лица вработени во органите 
на управата. Тие не смеат да бидат застапници на де-
ловни здруженија, на организации на работодавци или 
на работници, ниту пак да имаат редовно вработување 
или договори за дело со такви организации. Членовите 
на Комисијата не смеат да ги заземаат наведените пози-
ции ниту во текот на претходните дванаесет месеци 
пред нивното назначување. 

(3) Во своето мислење, Комисијата за монополи 
дава оцена за постојната состојба на деловната концен-
трација, оцена за предвидливите тенденции и развојот 
на концентрациите од гледна точка на економската по-
литика, а особено од гледна точка на политиката во 
врска со конкуренцијата-и оцена за примената на чле-
новите 25 до 29 од овој закон. Во своето мислење, 
Комисијата посебно ќе укаже на* неопходната потреба 
за изменување или дополнување на одредбите од овој 
закон. 

(4) Комисијата за монополи своите овластувања ќе 
ги извршува независно, при што ќе ја обврзуваат само 
одредбите од овој закон. Членовите на Комисијата чии 
ставови не преовладале, можат да го регистрираат соп-
ственото мислење како издвоено мислење. 

(5) Своето мислење, Комисијата за монополи го 
дава во редовни интервали, на секои две години врз 
основа на претходна анализа, најдоцна до 30 јуни. Ми-
слењето содржи анализа на преовладувачките состојби 
во изминатите две години. Комисијата за монополи сво-
ето мислење го доставува до Владата на Република 
Македонија. Доставеното мислење Владата на Репу-
блика Македонија без одлагање го доставува до Собра-
нието на Република Македонија. На денот кога Вла-
дата на Република Македонија ќе го достави мислењето 
до Собранието на Република Македонија, Комисијата 
за монополи тоа мислење мора да го објави во сред-
ствата за јавно информирање. Владата на Република 
Македонија, најдоцна во рок од 60 дена од приемот на 
мислењето, до Собранието на Република Македонија 
ќе достави сопствено мислење и коментари по мисле-
њето на Комисијата за монополи. 

(6) Комисијата за монополи по сопствена слободна 
процена може да изготви и дополнително мислење. 
Владата на Република Македонија од Комисијава заг 

монополи може да побара изготвување на дополни-

телно мислење. Дополнително изготвените мислења, 
Комисијата за монополи ги доставува до Владата на 
Република Македонија и истовремено ги објавува во 
средствата за јавно информирање. 

(7) Министерот за трговија од Комисијата за моно-
поли ќе побара мислење во врска со индивидуалните 
случаи што му се доставени за одлучување согласно со 
одредбите на член 28 став (3) од овој закон. 

(8) Членовите на Комисијата за монополи ги назна-
чува Владата на Република Македонија. Секоја година, 
на 1 јули, од функцијата член на Комисијата за моно-
поли ќе се повлекува по еден член на Комисијата. Редот 
на повлекувањето на првата назначена Комисија се 
утврдува со жреб на првата седница на Комисијата за 
монополи: Владата на Република Македонија ќе наз-
начи нов член со мандат од четири години. Членовите 
на Комисијата можат да бидат повторно именувани. 
Пред да го даде својот предлог за нов член на Комиси-
јата, Владата на Република Македонија ќе побара ми-
слење од Комисијата за монополи. 

(9) Секој член на Комисијата за монополи може да 
се повлече од својата функција со доставување на изве-
стување до Владата на Република Македонија. Кога 
членот на Комисијата се повлекува пред истекот на 
неговиот мандат, новиот член ќе биде назначен само за 
преостанатиот дел од мандатот на. членот кој се повле-
кол. 

(10) Одлуките на Комисијата за монополи ќе се сме-
таат за донесени ако за нив гласале најмалку три члена. 
Од редот на членовите, Комисијата ќе избере претседа-
вач. Комисијата за монополи ќе го донесе својот делов-
ник за работа. 

(11) Владата на Република Македонија ќе обезбеди 
материјални и други услови за работа на Комисијата За 
монополи. 

(12) Членовите на Комисијата за монополи се 
должни да ја чуваат тајноста на расправите во Комиси-
јата и тајноста на оние работни материјали што Коми-
сијата ги означила како доверливи. Должноста за чу-
вање на тајноста се однесува и на оние информации што 
до Комисијата за монополи биле доставени како довер-
ливи. 

(13) Членовите на Комисијата за монополи за сво-
јата работа ќе примаат соодветна награда и надоместок 
за патните трошоци. Наградата и надоместокот на пат-
ните трошоци се регулираат од страна на министерот за 
трговија. Трошоците за работењето на Комисијата за 
монополи паѓаат на товар на буџетот на Република 
Македонија. 

Член 31 
Користење на статистички податоци 

(1) За да го даде своето мислење во врска со тенден-
циите и развојот на деловните концентрации во Репу-
блика Македонија, Комисијата за монополи може да ги 
користи збирните податоци од економските статистики 
на Заводот за статистика на Република Македонија или 
на друга јавна институција што води некоја релевантна 
статистика (статистики за производните индустрии, за 
занаетите, за надворешната трговија, даноците, тран-
спортот, трговијата и печатот) во врска со учеството на 
трите, шесте и десетте најголеми претпријатија во ре-

» левантните економски сектори, имајќи ги предвид: 
1) вредноста на производите произведени за про-

дажба; 
2) вкупните продажби; 
3) бројот на вработените; 
4) износите на вкупно исплатените плати и други 

награди; 
5) инвестициите; 
6) износот на платени даноци, особено данокот на 

додадена вредност; 
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, 7) бројот на погоните и 
8) циркулацијата и продажбата на весниците и пери-

одичните списанија по Типови. 
(2) Членовите на Комисијата за монополи се должни 

да ја чуваат тајноста на примените збирни статистички 
податоци дури и по престанокот на нивниот мандат. 

/ (3) Добиените статистички податоци, Комисијата за 
монополи и одделните нејзини членови, можат да ги 
користат само за целите за кои тие биле доставени. 
Веднаш по исполнувањето на целта наведена во став (1) 
од овој член, тие податоци ќе бидат уништени. 

(4) Комисијата за монополи мора да ги преземе сите 
организациони и технички мерки за да обезбеди зачуву-
вање на тајноста на статистичките податоци и нивно 
користење само од страна на овластени лица. 

(5) Кога согласно со став (1) на овој член, Заводот за 
статистика ги прибира економските статистички пода-
тоци, опфатените претпријатија ќе бидат известени во 
писмена форма дека податоците наведени во став (1) на 
овој член можат да бидат доставени до Комисијата за 
монополи. 

Глава четврта 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА И 

НЕРАМНОПРАВНИ ТРЕТМАН 

Член 32 
Заеднички планирано и договорено однесување 

(1) Се забранува заеднички планираното или заед-
нички договореното однесување и дејствување на прет-
пријатијата или на групите претпријатија, ако таквото 
однесување или дејствување богласно со одредбите на 
овој закон, не смее да биде предмет на договор, ниту 
предмет одоговорно преземена обврска. 

(2) Претпријатијата или групите на претпријатија не 
можат да наложуваат или да се закануваат со наложу-
вање на неповолни или штетни услови, ниту да ветуваат 
или да даваат поволности на некои други претпријатија, 
со единствена цел да ги поттикнат другите да прифатат 
некој начин на однесување што, согласно со одредбите 
на овој закон или согласно со одлуката на монопол-
ската управа, не смее да биде предмет на договор, ниту 
предмет на договорно преземена обврска. 

(3) Претпријатијата или групите на претпријатија не 
смеат да ги принудуваат другите претпријатија: 

1) да станат договорна страна во договори или да се 
сметаат за обврзани со одлуки од видовите наведени во 
членовите 2 до 11, член 36, член 76 став (1),член 77 
ставови (1) и (7), член 79 и член 81 од овој закон; 

2) да се спојат со други претпријатија, во смисла на 
одредбите од член 26 на овој закон и 

3) да дејствуваат еднообразно на пазарот со намера 
да ја ограничат конкуренцијата. 

Член 33 
Одбивање да се тргува и нерамноправен третман 

(1) Претпријатијата или групите на претпријатија не 
смеат да поттикнуваат, ниту да бараат од други прет-
пријатија или групи на претпријатија да не купуваат или 
да не продаваат производи или услуги на некое опреде-
лено претпријатие, со намера на нечесен начин да му 
нанесат штета на тоа претпријатие. 

(2) Претпријатијата што доминираат на пазарот, 
групите претпријатија наведени во членовите 2 до 11, 

член 76 став(1) точки1 и 2 и став (2), член 77 ставови 
(1) и (7) и членовите 79 и 81 од овој закон и претприја-

тијата што ги утврдуваат цените согласно со член 19, 
член 77 став (3) или член 81 став' (1) точка 3 од; овој 
закон, не смеат, ниту директно ниту индиректно на 
нечесен начин да му попречуваат на некое друго прет-

пријатие да презема деловни активности што вообича-
ено можат да ги преземат другите слични претприја-
тија, ниту пак директно или индиректно тоа претприја-
тие да го третираат на нерамноправен начин и покрај 
тоа што не постојат никакви сериозни причини, факти 
или околности што би го оправдале таквиот различен 
третман во однос на другите слични претпријатија. 
Одредбата од овој став ќе се применува и на сите други 
претпријатија и групи на претпријатија, ако малите и 
средните претпријатија како продавачи или купувачи 
на одреден тип производи или трговски услуги до таа 
мера зависат од тие претпријатија или групи на прет-
пријатија, што не постојат ниту доволни, ниту разумни 
можности за ! ргување со некои други претпријатија. Ќе 
се претпостави дека продавачот на одреден тип произ-
води или трговска услуга зависи од некој купувач, во 
случај ако покрај вообичаените трговски ценовни попу-
сти, рабати или дисконти, тој купувач редовно добива и 
некои посебни погодности и бенефиции што вообича-
ено не им се даваат на другите слични купувачи. 

(3) Претпријатијата што доминираат на пазарот и 
групите претпријатија наведени во став (2) од овој член 
не смеат да ја искористуваат сопст•вената пазарна пози-
ција за стекнување на некој поповолен третман кај сво-
ите деловни партнери и покрај тоа што не постојат 
никакви сериозни причини, факти или окрлности што 
би го оправдале таквиот различен третман. Одредбата 
од овој став ќе се применува и на сите други претприја-
тија или групи на претпријатија наведени во став (2) од 
овој член, во врска со малите и средните претпријатија 
што зависат од нив. 

(4) Претпријатијата што поседуваат супериорна па-
зарна позиција во однос на своите мали и средни конку-
ренти не смеат да ја искористуваат сопствената пазарна 
моќ за директно или индиректно нечесно попречување 
на таквите конкуренти. 

(5) Кога постојат некои специфични факти или 
околности од кои според општото искуство може да се 
претпостави дека едно претпријатие ја искористува соп-
ствената пазарна моќ на начинот наведен во став (4) од 
овој член, тоа претпријатие е должно да докажува дека 
не ја искористува својата доминантна пазарна позиција 
и да ги појаснува околностите и причините на сопстве-
ното однесување. 

Член 34 
Исклучување од трговските здруженија 

(1) Ако на претпријатието му е одбиено барањето за 
прием во некое трговско или професионално здруже-
ние, монополската управа, по барање на заинтересира-
ното претпријатие може да наложи прием во здружени-
ето, ако одбивањето на приемот фактички претставува 
неоправдано нерамноправен третман и ако со тоа реле-
вантното претпријатие на нечесен начин се става во 
неповолна конкурентска позиција. 

(2) Налогот наведен во став (1) од овој член моно-
полската управа може да го издаде под одредени 
услови. Соодветно се применуваат одредбите од член 
14 став (4) точка 1 и став (5) точка 1 од овој закон. 

Глава петта 
ПРАВИЛА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА 

Член 35 
Трговски и професионални правила за конкуренција 

(1) Трговските и професионалните здруженија мо-
жат да утврдуваат сопствени правила за конкуренцијата 
во рамките на нивните надлежности. 

(2) Под правила за конкуренција, во смисла на овој 
закон, ќе се сметаат оние правила со кои се регулира 
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конкурентното однесување на претпријатијата на па-
зарот, однесувањето што претставува повреда на наче-
лата на чесната конкуренција и нејзиното ефикасно 
функционирање и правилата со кои се охрабрува кон-
курентното однесување што е во согласност со наведе-
ните начела. 

(3) Трговските и професионалните здруженија од 
монополската управа можат да побараат регистрирање 
на сопствените правила за конкуренција во монопол-
скиот регистар. 

(4) Барањето со кое се бара регистрација на' прави-
лата за конкуренција мора да ги содржи: 

1) името, правната форма на организирање и седиш-
тето на трговското или професионалното здружение; 

2) имињата и адресите на означените застапници; 
3) прецизно наведување на пазарите, субјектите и 

територијата на која ќе се применуваат правилата за 
конкуренција и 

4) примерокот од правилата за конкуренција. 
(5) Кон барањето од став (4) на овој член мора да 

бидат приложени: 
1) статутот на трговското или професионалното 

здружение; 
2) доказ дека правилата за конкуренција биле соста-

вени и донесени во согласност со одредбите на прило-
жениот статут и 

3) список на другите трговски или професионални 
здруженија и список на другите претпријатија на исто 
ниво или фаза на економскиот процес, како и список на 
постојните здруженија на продавачи или купувачи или 
други организации заинтересирани за релевантното 
ниво или фаза во конкретниот економски сектор. 

(6) Монополската управа мора да биде известена за 
секоја измена или дополнување на правилата за конку-
ренција, што се регистрирани во нејзиниот регистар. 

Член 36 
Правно дејство на правилата за конкуренција што до-

биле согласност од монополската управа 
Договорите или одлуките со кои договорните страни 

или учесниците во одлучувањето се обврзуваат дека ќе 
се придржуваат до правилата за конкуренција наведени 
во член 35 од овој закон, нема да се сметаат за договори 
или одлуки во смисла на член 1 од овој закон, ако биле 
одобрени од страна на монополската управа. 

Член 37 
Сослушување на заинтересираните странки 

На претпријатијата од истото ниво или фаза од еко-
номскиот процес, што не се обврзани со правилата за 
конкуренција, наведени во член 35 од овој закон, како и 
на другите трговски или професионални здруженија 
или другите здруженија на продавачи или купувачи што 
на кој било начин можат да бидат засегнати од тие 
правила за конкуренција, монополската управа ќе им 
даде можност да го изразат својот став во врска со 
правилата за конкуренција и можност да се изјаснат за 
фактите и околностите што се од важност за одлуката 
на монополската управа во врска со давањето соглас-
ност за регистрација на правилата. Монополската 
управа може да определи спроведување на јавна усна 
расправа во врска со барањето за давање согласност на 
правилата за конкуренција. На усната расправа може 
да присуствува секое лице и може да истакнува здбе-
лешки и приговори против давањето согласност за пра-
вилата за конкуренција. 

Член 38 
Одбивање да се даде согласност и поништување на да-

дената согласност 
(1) Монополската управа може да го одбие бара-

њето за давање согласност за регистрација на прави-
лата за конкуренција, ако тие правила или договорите и 

одлуките наведени во член 36 од овој закон се спро-
тивни на одредбите од овој закон, од Законот против 
нелојалната конкуренција или ца друг закон. 

(2) Трговските и професионалните здруженија се 
должни да ја известат монополската управа за преста-
нувањето на важноста на некое од нивните правила за 
конкуренција, што било регистрирано од страна на мо-
нополската управа. 

(3) Монополската управа може да ја укине или да ја 
поништи одлуката со која ја дала својата согласност, 
ако дополнително утврди дека согласно со став (1) од 
овој член постојат услови за таквото укинување или 
поништување. 

Член 39 
Објавување во Службен весник 

(1) Во „Службен весник на Република Македонија" 
монополската управа ќе објавува известување за: 

1) барањата поднесени согласно со член 35 став (3) 
од овој закон; 

2) датумот определен за одржувал>е на усната ра-
справа, согласно со член 37 од овој закон; 

3) дадената согласност за правилата за конкуренција 
и за нивните измени и дополнувања и 

4) укинувањето или поништувањето на правилата за 
конкуренција, согласно со член 38 став (3) на овој за-
кон. 

(2) Објавеното известување согласно со став (1) 
точка 1 од овој член во врска со поднесеното барање, 
истовремено ќе содржи забелешка дека правилата за 
конкуренција за кои се бара согласност се ставени на 
увид на јавноста кај монополската управа. 

Член 40 
Информации што ги дава монополската управа 

Монополската управа, по барање, ќе дава информа-
ции за одобрените правила за конкуренција, со доставу-
вање на податоците наведени во член 35 став (4) од овој 
закон. 

Глава шеста 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Писмена форма на монополските договори 

Монополските договори и монополските одлуки на-
ведени во членовите 2 до 11 од овој закон, како и дого-
ворите што ги содржат ограничуван>ата наведени во 
членовите 19, 21, 23 и 24 од овој закон, мора да бидат 
составени во писмена форма. Ќе се смета дека е испол-
нет условот во врска со формата, ако странките потпи-
шале документ што упатува на одлука, статут, ценов-
ник, тарифа или друг документ составен во писмена 
форма. 

Член 42 
,Надоместок на штета 

(1) Секое лице кое ќе прекрши некоја одредба од 
овој закон, некоја одлука на монополскиот орган или 
судска пресуда, донесена согласно со одредбите на овој 
закон, ќе биде должно да ја надомести штетата причи-
нета на трето лице, ако прекршената законска одредба, 
одлука или судска пресуда биле насочени кон заштита 
на трети лица и ако штетата настапила како последица 
на сторениот прекршок. Кога е прекршен налогот из-
даден согласно со член 34 од овој закон оштетеникот 
има право и на разумен паричен надоместок за претрпе-
ната, нематеријална штета. 

(2) Секое лице кое ќе прекрши некоја одлука на 
монополскиот орган или судска пресуда наведена во 
став (1) од овој член, мора да ја надомести сета штета 
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претрпена од моментот на приемот на одлуката или 
пресудата, ако одлуката на монополскиот орган или 
пресудата станале конечни. 

(3) Во случаите наведени во став (1) од овој член, 
барање за донесување на привремено решение може да 
изјави и здружение формирано за унапредување на ин-
тересите на трговијата, под услов здружението да има 
процесна способност. 

Член 43 
Застапници во монополските случаи 

(1) Монополите што немаат својство на правно лице 
ќе назначат посебен застапник кој ќе биде овластен да 
ги застапува пред монополската управа и во другите 
спорови настанати во врска со примената на одредбите 
од овој закон. Името и адресата на назначениот застап-
ник мора да бидат доставени до монополската управа. 

(2) Кога монополот не го назначил застапникот на-
веден во став (1) од овој член, по барање на монопол-
ската управа, застапникот ќе биде назначен од страна 
на надлежниот суд. Барањето до судот за назначување 
посебен застапник, монополската управа ќе го достави 
по сопствена иницијатива или по барање на некое трето 
лице што има некаков законит интерес за назначува-
њето на посебниот застапник. Кога монополот самиот 
ќе го назначи застапникот наведен во став (1) од овој 
член и ќе ја извести монополската управа за тој факт, 
престануваат овластувањата' на посебниот застапник 
назначен согласно со одредбите на овој став. 

Член 44 
Одговорност на членовите на монополот 

Членовите на монополите што немаат својство на 
правно лице, ќе бидат неограничено и солидарно одго-
ворни за штетите што застапникот на монополот ги 
причинил на трети лица со дејствие сторено при извр-
шувањето на доверените овластувања, ако таквото деј-
ствие, согласно со одредбите на овој закон, претставува 
основа за барање надоместок за штета. 

Глава седма 

ЗАБРАНА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ ИМОТНА 
КОРИСТ 

Член 45 
Забрана за исполнување на монополските договори 

(1) Монополската управа може да го забрани испол-
нувањето на договорите или одлуките што се ниш-
товни, согласно со одредбите на член 1, член 18, член 
23 став (1) член 24, член 77 став (1) или член 81 став (2) 
од овој закон. 

(2) Монополската управа може да им забрани на 
претпријатијата и на групите на претпратија.та деј-
ствуваат на начин што е спротивен на член 32, член 33 и 
член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој закон. 

Член 46 
Дополнителна имотна корист 

(1) Кога претпријатието, по приемот на одлуката на 
монополската управа, донесена согласно со член 25 
став (9) или член 81 став (7) од овој закон, стекнало 
дополнителна имотна корист со дејствие или однесу-
вање што било забрането со наведената одлука, моно-
полската управа може,; откако одлуката или пресудата 
ќе станат конечни, да издаде налог за одземање на таа 
дополнително стекната имотна корист. Одредбата од 
овој став нема да се применува ако дополнително сте-
кнатата имотна корист е еднаква на обесштетувањето 

исплатено согласно со член 42 од овој закон или ед-
наква на исплатената парична казна. Монополската 
управа може да наложи стекнатата имотна корист да и 
биде пренесен^ во некој рок по денот кога одлуката ил»ѓ 
пресудата станале конечни, со тоа што наведениот рок 
не смее да биде подолг од три години. 

(2) Кога одземањето на сета дополнително стекната 
имотна корист наведена во став (1) од овој член би 
довело до непотребни тешкотии, монополската управа 
може да наложи пренесување на некој разумен паричен 
надоместок или може во целос*т да се откаже од бара-
њето за пренесување на така стекнатата имотна ко-
рист. Монополската управа ќе се откаже од барањето и 
кога постои само незначителна дополнително стекната 
имотна корист. 

(3) Износот на дополнително стекнатата имотна ко-
рист може да се проценува од страна на вештаци. Во 
процената вештаците прецизно ќе го утврдат парич-
ниот износ што треба да биде исплатен. 

(4) Кога претпријатието на кое му било наложено да 
ја пренесе дополнително стекнатата имотна корист, ќе 
и достави на монополската управа конечна одлука со 
која му се наложува исплата на паричен надоместок за 
штетите причинети со истиот прекршок, монополската 
управа нема да бара извршување на својот налог за 
пренесување на имотната корист. Ако дополнително 
стекнатата имотна корист веќе и била пренесена на 
монополската управа и ако претпријатието докаже 
дека врз основа на конечна одлука веќе го исплатило 
обесштетувањето на оштетеникот, монополската 
управа на претпријатието ќе му врати дел од пренесе-
ната имотна корист во износ што соодветствува на ис-
платеното обесштетување. 

Дел втори 

ПРЕКРШОЦИ 

Член 47 
Прекршоци 

(1) За прекршок ќе одговара секое лице кое: 
1) применува договори или одлуки што се неполно-

важни или ништовни, согласно со член 1, член 18, член 
23 ставови (1) и (2) член 24, член 77 став (1) член 81 став 
(2) или член 85 од овој закон; . 

2) применува договори или одлуки кои монопол•-
ската управа, согласно со член 3 став (4) член 15 став 
(3) точка 3, член 20 став (1) член 21, член 25 став (9) 
член 28 став (8) точка 3, член 79 став (4) или (5), член 80 
став (2) член 81 став (7) точка 3, член 82 став (4) или 
член 83 став (2) точка 3 од овој закон, ги прогласила за 
ништовни; 

3) со повредата на одредбите од член 17 став (1) го 
реализирало даденото обезбедување без дозвола на мо-
нополската управа; 

4) ќе повреди конечна одлука на монополската 
управа донесена согласно со член 15 став (3) точка 1, 
член 20 став (1) член 21, член 25 став (9) член 28 став (8) 
или член 83 став (2) точка 1 од овој закон, ако одлуката 
изречно упатува на одредбата од оваа точка; 

5) ќе изврши повреда на привремената одлука на 
монополската управа донесена согласно со член 61 на 
одлуката на монополската управа, донесена согласно со 
член 65 или ќе изврши повреда на извршна одлука на 
монополската управа, донесена согласно со член 48 
став (3) или (6), ако наведената одлука изречно упатува 
на одредбата од оваа точка; 

6) ќе ги повреди условите наложени од страна на 
монополската $права, под услов одлуката во која се 
утврдени условите да станала конечна и во неа изречно 
да се упатува на одредбата од оваа точка; 
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7) ќе достави или ќе искористи неточни податоци 
со цел со измама, за себе или за некое трето лице да 
стекне некоја дозвола, согласност или одобрение со-
гласно со одредбите на овој закон или со цел да ја 
поттикне монополската управа да не изјави приговор 
согласно со член 2, член 3, член 6, ставови (1) и (3) или 
член 7 став (2) да се воздржи од изрекување забрана, 
согласно со член 28 став (2) или да се воздржи од доста-
вување на известувањето, согласно со член 29, став (3) 
на овој закон; 

8) ќе ја повреди забраната изречена согласно со 
член 28 став (2) или член 29 став (5) или ќе биде соучес-
ник во таа повреда или ќе ја повреди забраната изре-
чена согласно со член 32 или 33 на овој закон; 

9) ќе предизвика материјална штета или некаква 
економска неповолност на некое трето лице само затоа 
што тоа лице поднело барање или иницирало донесу-
вање на некоја одлука од страна на4 монополската 
управа или само затоа што ги вршело своите права 
согласно со член 16 од овој закон; 

10) поттикнувало или препорачувало да се изврши 
некој од прекршоците наведени во точките 1 до 9 од 
овој став; 

11) давало препораки за некој вид еднообразно одне-
сување кое довело до заобиколив избегнување на за-
браната изречена врз основа на одредбите од овој закон 
или на одлуката на монополската управа донесена врз 
основа на овој закон и 

12) им препорачувало на купувачите на неговите 
производи да бараат или да нудат некои специфицирани 
цени кога ги препродаваат тие производи на трети 
лица, да применуваат некои посебни методи за утврду-
вање на цените или при утврдувањето на цените да се 
придржуваат до некои повисоки или пониски рамковни 
ценовни ограничувања. 

(2) Одредбите од став (1) точки 11 и 12 од овој член 
не се применуваат на: 

1) препораките дадени од страна на здруженија на 
мали или средни претпријатија упатени само кон члено-
вите на здружението, ако таквите препораки: 

а) имаат за цел да ја зголемат ефикасноста на здру-
жените мали и средни претпријатија во однос на голе-
мите претпријатија, со што се подобруваат условите за 
конкуренција и 

б) се ^обврзувачки за претпријатијата кон кои се 
насочени и не бил применуван никаков економски, со-
цијален или друг вид притисок за да се обезбеди почиту-
вањето на тие препораки; 

2) препораките што исклучително се однесуваат на 
еднообразната примена на стандардите и видовите, ако: 

а) се исполнети условите утврдени во точка 1 под-б) 
од овој став и 

б) монополската управа била известена за препора-
ката од страна на странката што ја издала таа препо-
рака и кон известувањето било приложено мислењето 
или ставовите на Заводот за стандардизац^а и метро-
логија. Известувањето што не е придружено со ми-
слење на Заводот за стандардизација и метрологија ќе 
се смета дека воопшто не е доставени и 

3) препораките дадени од страна на трговските и 
индустриските здруженија и професионалните органи-
зации што исклучително се однесуваат на еднообраз-
ната примена на утврдените општи услови за продажба, 
испорака или за плаќањата, вклучувајќи ги и ценовните 
попусти во смисла на член 2 став (1) од овој закон. 

(3) Препораките наведени во став (2) од овој член 
монополската управа може да ги прогласи за недозво-
ливи и може да го забрани давањето слични препораки 
во иднина, ако оцени дека повеќе не постојат условите 
утврдени во став 2 од овој член или дека самите препо-
раки претставуваат злоупотреба на изземањето од при-
мената на став (1) точка 11 или 12 од овбј член. 

(4) За сторениот прекршок од став (1) на овој член 
ќе се казни правното лице со парична казна од 
100.000,00 до 600.000,00 денари. 

(5) За сторениот прекршок од став (1) на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 30.000,00 до 100.000,00 денари. 

Член 48 
Ценовни препораки 

(1) Одредбите од член 47 став (1) точки 11 и 12 на 
овој закон нема да се применуваат на нербврзувачките 
ценовни препораки дадени од страна на претпријатието 
во врска со препродажбата на неговите производи заш-
титени со стоковен жиг или на друг начин, ако постои 
ценовна конкуренција на тие производи, со сличните 
производи на други производители и ако таквите препо-
раки: 

1) изрично се означени како ^обврзувачки, содр-
жат само една специфицирана цена и не се применува 
никаков економски, социјален или друг вид притисок за 
да се обезбеди почитувањето на тие препораки и 

2) се дадени во очекување дека мнозинството од 
оние на кои им е упатена необврзувачката препорака ќе 
ја почитуваат така препорачаната цена. 

(2) Под заштитени производи вб смисла на став (1) 
од овој член се подразбираат оние производи за кои 
претпријатието што ја дава ценовната препорака гаран-
тира дека ќе испорачува производи што поседуваат по-
стојан или се подобар квалитет и ако самите производи, 
нивното пакување или надворешниот изглед е прилаго-
ден за испорака на потрошувачите или контејнерите од 
коишто се продаваат тие производи, се обележани со 
стоковен жиг или со ознака за потеклото на произво-
дот. Одредбата од овој став ќе се применува и на земјо-
делските производи со тоа што нема да се земаат пред-
вид ^значителните промени во квалитетот, што се по-
следици на природата на самиот производ и кои нив-
ниот производител не може да ги отстрани со некои 
одредени мерки што разумно можат да се очекуваат во 
врска со тоа. 

(3) Препораките наведени во став (1) од овој член 
монополската управа може да ги прогласи за недозво-
ливи и може да го забрани давањето на слични препо-
раки во иднина, ако оцени дека таквите препораки 
претставуваат злоупотреба на изземањето од приме-
ната на одредбите од член 47 став (1) точка 11 или 12 на 
овој закон. Наведената злоупотреба ќе постои особено, 
ако: 

1) препораката, самата по себе или заедно со некое 
друго постојно ограничување на конкуренцијата, веро-
јатно ќе доведе до зголемувањето на цената на произво-
дите, ќе го ограничи обемот на производството или 
продажбата на тие производи и покрај тоа што општата 
состојба во стопанството на земјата како целина не го 
оправдува начинот на кој тоа е сторено; 

2) препораката веројатно ќе предизвика погрешна 
претстава кај потрошувачите во врска со цената што ја 
наплатуваат^ мнозинството претпријатија на кои им е 
упатена таа препорака; 

3) висината на препорачаната цена во најголем број 
случаи значително ја надминува вистината на цените 
што реално се наплатуваат за тој производ на територи-
јата на Република Македонија или на некој поголем дел 
од таа територија и 

4) со склучување договори или преку некои други 
мерки претпријатието што ја дава препораката, без 
оправдана причина исклучува некои претпријатија или 
некои групи купувачи од можноста да се снабдат со 
соодветниот производ. 

(4) Монополската управа може да побара да и бидат 
доставени одредени податоци ако таквите податоци се 
неопходни за да се утвди дали постојат условите наве-
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дени во став (3) од овој член. Соодветно ќе се примену-
ваат одредбите од член 51 ставови (2), (5) и (8) на овој 
закон. Монополската управа ќе утврди разумен рок за 
доставување на бараните податоци. Одредбата од овој 
став не влијае врз овластувањата на монополската 
управа утврдени во член 51 од овој закон. 

(5) Пред да ја донесе одлуката согласно со став (3) од 
овој член, монополската управа ќе побара од претпри-
јатието што ја дало ценовната препорака да престане со 
злоупотребата наведена во став (3) од овој член. 

(6) Монополската управа може да му забрани на 
претпријатието да ги дава препораките наведени во 
став (1) од овој член, ако постои стравување дека прет-
пријатието ќе продолжи да дава препораки на начин 
што претставува прекршок или злоупотреба и ако про-
тив тоа претпријатие веќе се донесени: 

1) две конечни одлуки согласно со став (3) од овој 
член; 

2) две конечни одлуки согласно со член 47 став (1) 
точка 11 или 12 од овој закон, со кои се изречени па-
рични казни и 

3) една конечна одлука согласно со став (3) од овој 
член и една конечна одлука согласно со член 47 став (1) 
точка И или 12 од овој закон, со која е изречена па-
рична казна. 

(7) По барање на претпријатието, монополската 
управа може да ја укине забраната ако постојат некои 
посебни околности од кои може со сигурност да се 
претпостави дека во иднина повеќе не може да се оче-
кува повторување на злоупотребата наведена во став 
(3) од овој член или повторно сторување на прекршо-
кот наведен во член 47 став (1) точка 11 или 12 од овој 
закон. 

Член 49 
Други прекршоци 

(1) За прекршок ќе одговара секое лице кое: 
1) спротивно на член 26 став (23), член 48 став (4) 

или член 51 од овој закон, нема да ги достави бараните 
податоци, ќе достави неточни или нецелосни податоци 
или бараните податоци нема да ги достави во утврде-
ниот рок, како и секое лице кое спротивно на член 51 
од овој закон нема да ги достави бараните деловни 
документи или тие документи нема да ги достави во 
утврдениот рок, или пак ќе достави лажни или неце-
лосни документи или нема да дозволи увид од страна на 
овластено лице; 

2) нема да го достави известувањето наведено во 
член 12 став (1) член 77 став (1) или член 85 став (3) од 
овој закон, како и секое лице кое без одлагање не го 
доставило известувањето наведено во член 26 од овој 
закон или во тоа известување навело неточни или неце-
лосни податоци и 

3) доставило неточни или нецелосни податоци во 
известувањето наведено во член 29 ставови (1) и (2) од 
овој закон. 

(2) За сторениот прекршок од став (1) на овој член 
ќе се казни правното лице со парична казна од 
100.000,00 до 600.000,00 денари. 

(3) За сторениот прекршок од став (1) на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 30.000,00 до 100.000,00 денари. 

Дел трети 
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

Глава прва 
МОНОПОЛСКИ ОРГАНИ 

Член 50 
Надлежности на монополските органи 

(1) Овластувањата што со ово закон им се дадени на 
монополските органи ќе ги вршат: 

1. Моноплската управа: 
а) во врска со монополите наведени во членовите 4, 

9 и 10 од овој закон; 
б) во врска со договорите наведени во член 19 од 

овој закон и препораките наведени во член 48 од овој 
закон; 

в) во врска со спојувањата наведени во членовите 26 
до 29 од овој закон; 

г) ако последиците од влијанијата врз пазарот, од 
ограничувањето на конкуренцијата, од неоправдано ра-
зличниот третман или од донесените правила за конку-
ренцијата се чувствуваат и надвор од територијата на 
Република Македонија и 

д) во врска со поштите, телекомуникациите и желез-
ниците. 

2. Министерот за трговија во случаите наведени во 
член 11, член 15 став (2) во врска со член 9 став (1) и во 
член 28 став (1) во врска со ставовите (3) до (5) од тој 
член. 

3. Монополската управа, во сите други случаи. 
(2) Кога согласно со одредбите на овој закон треба 

да се наплати некој паричен надоместок од друштво за 
осигурување, банка, штедилница или против здруже-
нија на такви претпријатија, таквиот надоместок моно-
полската управа ќе го наплати во договор со надлеж-
ната надзорна власт. Ако монополската управа не 
може да постигне договор со надлежната надзорна 
власт, таа е должна целиот предмет да го достави до 
министерот за трговија. Упатствата на министерот над-
лежен за работите на трговијата го заменуваат догово-
рот. 

Член 51 
Овластување на монополскиот орган 

(1) За вршењето на овластувањата утврдени со овој 
закон монополскиот орган може: 

1) од претпријатието или од групите претпријатија 
да побара да достават податоци .во врска со нивната 
економско-финансиска состојба и во врска со нивните 
деловни односи и врски; 

2) во текот на редовното работно време, да изврши 
увид во трговските книги и другите деловни документи 
на претпријатието или на групата претпријатија и 

3) од трговските, индустриските или пр>офесионал-
ните здруженија и организации да побара податоци во 
врска со нивните статути и донесени одлуки, како и 
податоци за бројот и идентитетот на членовите засег-
нати со таквите одлуки. 

(2) Сопствениците на претпријатијата или нивните 
застапници, како и застапниците назначени согласно со 
член 43 од овој закон, се должни да ги дадат бараните 
податоци, да ги стават на увид трговските книги и дру-
гите деловни документи и да дозволат пристап до сите 
релевантни деловни простории. 

(3) Лицата овластени од страна на монополскиот 
орган можат да влезат во сите деловни простории на 
претпријатието или на групата претпријатија. 

(4) Претресот може да биде извршен само со пи-
смена наредба на основниот суд на чија територија 
треба да се изврши претресот. На наредбата за претрес 
и на приговорите изјавени против ваквите наредби со-
одветно ќе се применуваат одредбите од Законот за 
прекршоците. Кога увидот или претресот мора да се 
извршат без одлагање затоа што постои некоја непо-
средна опасност, монополскиот орган и без судска на-
редба може да побара од лицата наведени во став (3) од 
овој член, во текот на редовното работно време самите 
да го извршат потребниот увид или претрес. Наведе-
ните лица мора да состават записник за извршениот 
увид и за основните наоди и во записникот ќе ги опишат 
фактите што довеле до претпоставката дека постои 
некоја непосредна опасност. 
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(5) Секое лице од кое било побарано да достави 
некој податок може да одбие да одговори на поставе-
ните прашања, ако одговорот би го изложил него или 
членовите на неговото семејство на кривично или 
прекршочно гонење. 

(6) Министерот за трговија или Монополската 
управа потребните податоци ќе ги побараат со доставу-
вање на посебно решение. Во решението мора да биде 
наведена правната основа, предметот на барањето и 
целта на барањето, како и разумно утврден рок за извр-
шување на бараното дејствие. 

(7) Кога треба да се изврши увид во деловните и 
други документи- или во деловните простории на прет-
пријатието или на групата претпријатија, монопол-
скиот орган ќе донесе посебно решение. Во решението 
мора да биде наведена правната основа, предметот и 
целите на увидот, како и времето за кое тој треба да 
биде извршен. 

(8) Сознанијата и документите добиени преку пода-
тоците наведени во став (1) точки 1 и 3 од овој член или 
преку мерките наведени во став (1) точка 2 од овој 
член, не можат да се користат во други управни или 
прекршочни постапки. Одредбата од овој став нема да 
се применува ако добиените сознанија и документи упа-
туваат на некое кривично дело или ако лицето од кое 
биле побарани одредени податоци со умисла доставило 
невистинити податоци. 

Глава втора 

МОНОПОЛСКА УПРАВА 

Член 52 
Формирање и одлуки 

(1) Во Министерството за трговија се формира Мо-
нополска управа како орган во состав. 

(2) Со работата на Монополската управа раководи 
директор. 

(3) Директорот на Монополската управа го именува 
и разрешува Владата на Република Македонија на пред-
лог од министерот за трговија. 

(4) Владата на Република Македонија, на предлог од 
министерот за трговија го именува и разрешува и заме-
никот на директорот на Монополската управа., 

(5) Одлуките на Монополската управа ќе се донесу-
ваат во Одделот за донесување одлуки, кој ќе биде 
формиран како посебен оддел во рамките на управата, 
согласно со упатствата дадени од страна на министерот 
за трговија. За другите прашања во врска со распредел-
бата на работните задачи во Монополската управа ќе 
решава директорот. Директорот на Монополската 
управа ќе донесе посебни правила во врска со внатреш-
ната организација и работењето на управата. Наведе-
ните правила мора да добијат претходна согласност од 
министерот за трговија. 

(6) Одделот за донесување одлуки ќе го сочинуваат 
три члена. Сите одлуки мора да бидат донесени едно-
гласно. 

(7) Членовите на одделот за донесување одлуки ќе 
ги именува и разрешува Владата на Република Македо-
нија со мандат од четири години и со можност за повто-
рен избор. ^ 

(8) Во постапката за именување согласно со одред-
бите од ставот (8) на овој член, во поглед на потребните 
квалификации, членовите на Одделот за донесување 
одлуки треба да ги исполнуваат критериумите што се 
потребни при избор на судии во апелационите судови. 

(9) Лицата кои се именувани или вработени во Мо-
нополската управа не смеат да бидат сопственици, чле-
нови „на управни или надзорни органи, ниту лица со 
посебни извршни функции во претпријатие, група прет-

пријатна, монопол, трговско, индустриско или профе-
сионално здружение или организација. 

Член 53 
Објавување на општи/упатства 

Општите упатства на министерот надлежен за рабо-
тите на трговијата во врска со работењето и донесува-
њето на одлуките на Монополската управа, се објаву-
ваат во „Службен весник на Република Македонија". 

Член 54 
Извештај за работата 

(1) Монополската управа на секои две години ќе 
објавува извештај за своето работење во изминатите 
две календарски години и извештај за состојбите и тен-
денците во сферата од нејзина надлежност. Годината во 
која Монополската управа ќе го објавува својот двего-
дишен извештај, не смее да се поклопува со годината во 
која Комисијата за монополи го објавува својот извеш-
тај, согласно со член 30 став (5) од овој закон. Во 
извештајот на Монополската управа и како негов со-
ставен дел се објавуваат и општите упатства на мини-
стерот за трговија, донесени согласно со член 53 од овој 
закон. 

(2) Објавениот извештај Монополската управа, го 
доставува до Владата на Република Македонија. 

Дел четврти 

ПОСТАПКА 

Глава прва 

УПРАВНА ПОСТАПКА ПРЕД МОНОПОЛСКИТЕ 
ОРГАНИ 

Член 55 
Примена на Законот за општата управна постапка 

Ако со овој закон поинаку не е определено, моно-
полските органи што ја водат постапката го примену-
ваат Законот за општата управна постапка. 

Член 56 
Поведување и странки во постапката 

(1) Монополскиот орган ја поведува постапката по 
службена должност или по барање на странката. 

(2) Пред монополскиот орган како странки во по-
стапката можат да се појават: 

1) секое лице по чие барање е поведена постапката; 
2) монополите, претпријатијата, трговските, инду-

стриските или професионалните здруженија и органи-
зации против кои е поведена постапката; ' 

3) во случаите наведени во член 17, 22 или 84 од овој 
закон, претпријатијата и групите претпријатија кои за-
ради заштита на своите права или интереси имаат право 
да учествуваат во постапката; 
^ 4) лицата и здруженијата чии права или интереси се 
значително засегнати со одлуката и кои по нивно ба-
рање биле повикани од страна на монополскиот орган 
да учествуваат во постапката и 

5) продавачот, во случаите наведени во член 26 став 
(2)дочка 1 или 2 на овој закон. 

(3) Монополската управа може да учествува како 
странка во постапките поведени пред други органи што 
вршат јавни овластувања. 
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Член 57 
Привремено решение за надлежноста 

(1) Ако учесникот во постапката истакнува дека мо-
нополскиот орган не е стварно надлежен да постапува 
во конкретната работа, монополскиот орган може нај-
напред да донесе посебно решение за надлежноста. 
Против ова решение учесникот во постапката може да 
изјави жалба во рок од осум дена. Жалбата го одлага 
извршувањето на решението. 

(2) Ако учесникот во постапката не ја оспорувал 
стварната надлежност на монополскиот орган, тој по-
доцна не може да поведе управен спор Порадк стварната 
ненадлежност на монополскиот орган. 

Член 58 
Начело на сослушување на странките и усна 

расправа 

(1) Монополскиот орган мора да им даде можност на 
сите странки во постапката да се изјаснат за фактите и 
околностите што се од важност за донесувањето на 
решението. По предлог од странката, монополскиот 
орган е должен да определи одржување на усна ра-
справа. Усната расправа е јавна. 
I (2) Кога тоа е соодветно, монополскиот орган може 
да им дозволи на застапниците на одредени економски 
групи што немаат својство на правно лице, но чии права 
или интереси можат Ј<а бидат засегнати да се изјаснат за 
фактите и околностите што се од важност за постап-
ката или за донесувањето на решението. 

(3) Во случаите наведени во член 25 од овој закон, 
пред да го донесе своето решение, монополскиот орган 
мора да одржи јавна расправа. Ако со тоа се согласат 
сите учесници во постапката, своето решение монопол-
скиот орган може да го донесе и без одржување на јавна 
расправа. По предлог на некоја од странките во постап-
ката или по службена должност, монополскиот орган 
може да ја исклучи јавноста за целата усна расправа или 
само за еден нејзин дел. Во случаите наведени во члено-
вите 28 и 29 на овој закон, одредбите од овој став соод-
ветно ќе се применуваат и на постапките пред министе-
рот за трговија. 

Член 59 
Тек на постапката, докази 

(1) Монополскиот орган ќе ги утврди сите факти и 
околности што се од значење за донесување на нејзи-
ната одлука и за таа цел може да ги изведува сите 
потребни докази. 

(2) Во врска со докажувањето и доказните средства 
на соодветен начин ќе се применуваат одредбите од 
Законот за општата управна постапка. 

Член 60 
Привремено одземање предмети 

(1) Во текот на постапката, па и пред да се поведе 
постапката, монополскиот орган може заради обезбе-
дување на доказите привремено да одземе предмет кој 
би можел да претставува важен доказ Во истрагата. 
Монополскиот орган без одлагање мора да го извести 
лицето од кое се одземаат предметите. 

(2) Монополскиот орган е должен веднаш да го изве-
сти надлежниот суд за извршеното привремено одзе-
мање на предметот и да ре погрижи за неговото чување 
до поведувањето на прекршочната постапка. 

(3) Во случајот од став (2) на овој член монопол-
скиот орган е должен да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка најдоцна во рок од осум дена 
од денот на одземањето на предметите, во спротивно е 

должен предметот да му го врати на лицето од кое е 
одземен. 

(4) Лицето од кое биле одземени предметите во се-
кое време може да изјави приговор до судот наведен во 
став (2) од овој член. Монополскиот орган е должен 
при оздемањето на предметите на лицето да му ги со-
општи неговите права. 

(5) Против судското решение донесено по пригово-
рот наведен во став (3) од овој член може да се изјави 
жалба. 7 

(6) На привременото одземање на предметите соод-
ветно ќе се применуваат одредбите од Законот за 
прекршоците. 

Член 61 
Привремено решение 

_ Монополскиот орган може пред завршувањето на 
постапката да донесе привремено решение со кое при-
времено се уредуваат одредени1 прашања или односи до 
донесувањето на конечната одлука во врска со: 

(1) издавањето на дозволата согласно со член 4, 
член 5 ставови (2) и (3), член 9 став (2), член 10, член 
11, член 23 став (4), член 24 или член 28, став (3) од овој 
закон, продолжувањето на важноста на дозволата со-
гласно со член 14 став (2) од овој закон, укинувањето 
или менувањето на дозволата согласно со член 14 став 
(4) или (5) од овој закон; 

2) издавањето на дозволата согласно со член 17 од 
овој закон и 

3) донесувањето на одлуката согласно'со член 3 став 
(4), член 15 став (3), член 20 став (1), член 21, член 25 
став (9), член 28 став (2) и ставови (5) до (8), член 34, 
член 38 став (3), член 45, член 47 став (3), член 48 
ставови (3) и (6), член 79 ставови (3) и (4), член 81 став 
(7), член 84 став (6), член 84 став (3) или член 83 став (2) 
од овој закон. 

Член 62 
Одлуки на монополскиот орган, доставување 

(1) На одлуките на монополскиот орган и на нив-
ното доставување до странките во постапката соод-
ветно се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

(2) Одлуките на монополскиот орган мора да бидат 
образложени. 

(3) Против одлуката на Монополската управа учес-
никот во постапката може да изјави жалба во рок од 15 
дена, а по која одлучува м«инистерот за трговија. 

(4) Против одлуката на министерот за трговија доне-
сена во прв степен учесникот во Постапката може да 
изјави жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија 
на Владата на Република Македонија. 

Член 63 
Објавување на одлуките 

Во „Службен весник на Република Македонија" ќе 
бидат објавени одлуките на монополските органи, со 
кои: 

1) е одбиено барањето за издавање дозвола за дого-
ворите или одлуките наведени во член 4, член 5 ставови 
(2) и (3), член 9 став (2), член 10 и член 11 од овој закон 
или барањата за регистрација на правилата за4 конку-
ренција наведени во член 35 од овој закон; 

2) со кои монополскиот орган ги изјавил пригово-
рите наведени во член 2 став (3), член 3 став (3), член 6 
став (3), член 7 став (2) или член 79 став (1) од овој 
закон; 

3) со кои е изречена забраната наведена во член 28 
став (2) од овој закон, со кои е извадена дозволата 
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наведена во член 28 став (3) од овој закон, како и 
нејзиното укинување или менување, или кои се доне-
сени согласно со член 28 ставови (6), (7) и (8) од овој 
закон и 

4) кои се донесени согласно со член 15 став (3), член 
20 став (1), член 21, член 25 став (9), член 34, член 47 
став (3), член 48 став (3) или (6), член 79 став (3) или 
(4), член 80, член-81 став (7), член 82 став (4) или член 
83 став (2).од овој закон. 

Глава втора 

ГЛАВНИ СПОРОВИ 

Член 64 
Тужба 

(1) Против конечните одлуки донесени од монопол-
ските органи може да се поведе управен спор. Тужбата 
со која се поведува управниот спор може да се темели 
на нови факти и докази. 

(2) Управен спор може да се поведе и кога надлеж-
ниот второстепен управен орган не донел одлука по 
жалбата на подносителот. 

(3) На управните спорови поведени согласно со ста-
вовите (1) и (2) од овој член, соодветно се применуваат 
одредбите од Законот за управните спорови. 

Член 65 
Одложено дејство 

(1) Тужбата го одлага извршувањето на одлуката 
донесена во управната постапка само, ако: 

1) со одлуката се укинува или се менува дозволата, 
согласно со член 14 ставови (4) и (5) или согласно со 
член 28 став (5) од овој закон; 

2) одлуката е донесена согласно со член 3 став (4), 
член 15 став (3), член 20 став (1), член 21, член 23 став 
(4), член 25 став (9), Член 34, член 38 став (3), член 45, 
член 46 став (1), член 47 став (3), член 79 ставови (5) и 
(6), член 80 став (2), член 81 став (7), член 82 став (4) 
или член 83 став (2) од овој закон. 

(2) Ако тужбата е изјавена против одлуката со која 
била издадена дозвола, согласно со член 17 од овој 
закон, или против привремено решение донесено со-
гласно со член 61 од овој закон, судот може да донесе 
одлука за одложување на извршувањето во целост или 
во еден дел, да наложи давање соодветно обезбедување 
или да донесе заклучок за извршување заради обезбеду-
вање. Одлуките донесени согласно со овој став, судот 
може да ги укине и да ги менува во секое време. 

Член 66 
Извршување 

(1) Во случаите наведени во член 65 став (1) од овој 
закон, кога е во прашање јавниот интерес или некој 
преовладувачки интерес на некоја од странките> моно-
полскиот орган може да предложи извршување на доне-
сената одлука. 

(2) Предлогот, согласно со став (1) од овој член, 
монополскиот орган може да го даде и пред истекот на 
рокот за поведување управен спор. 

(3) По поднесувањето на тужбата, судот, по барање, 
може да го одложи извршувањето во целост или во еден 
дел ако: 

1) не биле исполнети или повеќе не постојат усло-
вите потребни за донесувањето на одлуката наведена во 
став (1) од овој член; 

2) постојат сериозни причини за сомневање во врска 
со законитоста на одлуката против која е поднесена 
тужбата и 

3) извршувањето ќе предизвика непотребни тешко-
тии за извршителот или штета која тешко би можела да 
се поправи, а одлагањето не му е противно на јавниот 
интерес. 

(4) Во оние случаи во кои тужбата не го одлага 
извршувањето, монополскиот орган може да донесе од-
лука со која ќе го одложи извршувањето. Монопол-
скиот орган ќе го стори тоа ако постојат условите наве-
дени во став (3) од овој член. По барање, судот може да 
го одложи извршувањето во целост или во еден дел ако 
се исполнети условите наведени во точките 2) или 3) од 
овој став. 

(5) Извршителот може да поднесе барање за одла-
гање на извршувањето согласно со став (3) од овој член 
и пред да ја поднесе тужбата. Фактите наведени во 
барањето мора да бидат поткрепени со докази. Ако 
одлуката на монополскиот орган веќе е извршена или 
се извршува во времето кога судот решава по барањето 
на извршителот, судот може да го запре извршувањето 
и да ги поништи спроведените дејствија. Одлагањето на 
извршувањето, запирањето на извршувањето и пониш-
тувањето на веќе спроведените дејствија може да се 
услови со давање соодветно обезбедување или со испол-
нување на некои други услови и рокови. 

(6) Судот во секое време може да ги укине или да ги 
менува, одлуките донесени во вреќа со барањата наве-
дени во став (3) од овој член. 

Член 67 
Надоместок, рокови 

Ако со пресудата, донесена по тужбата се поништува 
или се менува одлуката со која монополскиот орган дал 
дозвола согласно со чледа 17 од овој закон, странките 
кои презеле одредени дејствија врз основа на пониште-
ната или изменетата одлука се должни да ја надоместат 
штетата причинета на оштетеникот со тие дејствија. 
Правото да се бара надоместок на штетата застарува за 
шест месеци од денот кога на оштетеникот му била 
доставена конечната пресуда. 

Член 68 
Поднесување на тужбата 

Тужбата се поднесува во писмена форма до моно-
полскиот орган што ја донел одлуката против која се 
изјавува тужбата. Тужбата се поднесува во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на конечниот управен 
акт до странката што ја поднесува. 

Член 69 
Странки во постапката 

Во управниот спор како странки во постапката мо-
жат да се појават: 

1) подносителот на тужбата; 
2) Владата на Република Македонија и 
3) заинтересирани трети лица, здруженија или орга-

низации. 
Глава трета 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 70 
Барање за заштита на законитоста, 

Барање за повторување на постапката 

Одредбите од Законот за управните спорови во 
врска со барањето за заштита на законитоста и пов-
торувањето на постапката соодветно ќе се применуваат 
и на постапките поведени согласно со одредбите на овој 

закон. 
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Член 71 
Трошоци на постапката пред монополските органи 

Одредбите од Законот за општата управна постапка 
во врска со трошоците на постапката на соодветен на-
чин се применуваат и на "постапките пред монополските 
органи. -

Член 72 
Други судски и управни постапки 

(1) Сите судови и сите други надлежни органи се 
должни да го известат монополскиот орган за сите по-
стапки што се водат пред нив во врска со монополските 
договори или монополските одлуки наведени во овој 
закон. По барање на монополскиот орган тие се 
должни да му достават примероци од сите списи и од-
луки во тие постапки. 

(2) Поради заштитата на јавниот интерес или поради 
вршење на овластувањата утврдени со овој закон, мо-
нополскиот орган може да назначи свои застапници 
што ќе го застапуваат во постапките наведени во став 
(1) на овој член. 

Член 73 I 
Ништовност на договорите за арбитража 

(1) Арбитражните договори или клаузули што се 
однесуваат на идните спорови што можат да настанат 1 

во врска со договорите или одлуките наведени во чле-
новите 1 до 8, член 10, член 11, член 36, член 76, став (1) 
точка 2), член 77, член 79, член 80 и член 81 од овој 
закон, како и арбитражите договори или клаузули во 
врска со барањата на надоместок на штета, наведени во 
член 42 од овој закон, ќе бидат ништовни ако на секоја 
од договорните страни не & се дава право за секој одде-
лен случај да побара, спорот, наместо пред арбитража, 
да го решава надлежен редовен суд. 

(2) Арбитражите договори или клаузули што се 
однесуваат на идните спорови што можат да настанат 
во врска со договорите или одлуките наведени во член 9 
од овој закон со кои на договорните страни не им се 
дава право за секој одделен случај да побараат спорот, 
наместо пред арбитража, да го решава надлежен редо-
вен суд, ќе бидат ништовни, освен ако монополскиот 
орган, по барање, го дозволи таквиот арбитражен дого-
вор. 

Член 74 
Прекинување на судските постапки 

Кога решавањето на некое прашање во судска по-
стапка, во целост или делумно зависи од одлуката што 
треба да биде донесена согласно со одредбите на овој 
закон, судот ќе ја прекине постапката с& додека не биде 
донесена одлуката според оредбите на овој закон од 
страна на надлежниот монополски орган или од страна 
на Врховниот суд на Република Македонија. Секоја од 
странките во судските постапки наведени во овој став 
може да се обрати до надлежниот монополски орган 
или до Врховниот суд на Република Македонија и да 
побара донесување на одлуките неопходни за продол- -
жување на постапката пред надлежниот суд. 

Дел петти 

ОБЕМ НА ПРИМЕНА 

Член 75 
Јавни претпријатија ,екстратериторијално важење 

на одредбите на законот 
(1) Одредбите од овој закон ќе се применуваат и на 

оние претпријатија што целосно или во еден дел се во 

сопственост или се управувани од страна на јавна 
управа или физички и правни лица што вршат јавни 
овластувања, освен ако со одредбите од членовите 76 
до 81 од овој закон не е поинаку предвидено. 

(2) Одредбите од овој закон ќе се применуваат на 
сите ограничувања на конкуренцијата што произведу-
ваат дејство на територијата на Република Македонија, 
дури и кога тие произлегуваат од акти и дејствија сто-
рени или преземени надвор од територијата на Репу-
блика Македонија. 

(3) Одредбите од овој закон, исто така ќе се приме-
нуваат и на извозните монополи наведени во член 9 став 
(1) од овој закон, ако во монополот учествуваат и прет-
пријатија со регистрирано седиште во Република Маке-
донија или претпријатија што својата дејност главно ја 
вршат на територијата на Република Македонија. 

Член 76 
Јавни превозници 

(1) Одредбите од член 1 и член 47 став (1), точка 11) 
од овој закон нема да се применуваат на: 

1) договорите на авиопревозниците и на договорите 
на претпријатијата што вршат превоз во внатрешниот 
воден сообраќај, како и на одлуките и препораките на 
нивните здруженија, ако тие се однесуваат на пружа-
њето на транспортни услуги надвор од територијата на 
Република Македонија; 

2) договорите на претпријатијата и на групите прет-
пријатија што вршат јавен превоз на патници, ако так-
вите договори се однесуваат на воспоставувањето, 
функционирањето, продолжувањето или менувањето 
на комуникациските линии, согласно со потребите на 
јавниот превоз на патници. Договорите наведени во 
оваа точка ќе произведуваат правно дејство само ако 
биле доставени до министерството надлежно за рабо-
тите на сообраќајот, кое е должно примерок од таквите 
договори да достави до монополската управа. Одлуките 
на монополските органи донесени согласно со одред-
бите на овој закон, што влијаат или можат да влијаат 
врз договорите, одлуките*или препораките наведени во 
оваа точка, монополската управа ќе ги донесе во дого-
вор со Министерството за сообраќај и врски и 

3) меѓусебните договори меѓу железниците и на до-
говорите на железниците со другите претпријатија што 
вршат превоз на патници и. стока за утврдување или 
усогласување на условите на превозот или цените на 
услугите, ако таквите договори се одобрени од страна 
на надлежниот орган. 

(2) Одредбите од член 47 став (1) точка 11 од овој 
закон нема да се применуваат на ценовните препораки 
дадени од страна на: 

1) здруженијата на шпедитерите, ако таквите це-
новни препораки се однесуваат на збирно експедирање 
на стоките преку железница или со моторни возила и 

2) здруженијата на претпријатијата што се занима-
ваат со превоз и складирање стоки или обезбедување 
други слични услуги на македонските аеродроми и на 
речните или езерските пристаништа. 

(3) Ценовиите препораки во смисла на ставот (2) на 
овој член ќе бидат дозволени само, ако: 

1) биле доставени до монополските органи од страна 
на здружението што ги дало, заедно со ставовите и 
мислењата на економските (стопанските) сектори што 
се засегнати со таквото ограничување на конкуренци-
јата и 

2) во самата ценовна препорака било изрично наве-
дено дека таа не е обврзувачка и не се применува ника-
ков економски, социјален или друг вид притисок за 
нејзино спроведување. 
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Член 77 
Здруженијата на земјоделските производители 

(1) Одредбите од член 1 од овој закон нема да се 
применуваат на договорите или одлуките на производи-
телите, како и на групите и здруженијата на производи-
тели, што се однесуваат на производството или продаж-
бата на земјоделски производи, или на користењето на 
заеднички објекти за складирање, подготовка или пре-
работка на земјоделски производи, под услов со так-
вите договори или одлуки да не се утврдуваат цени. 
Монополската управа без одлагање мора да биде изве-
стена за таквите договори или одлуки. Со договорите 
или одлуките наведени во овој став не смее да се исклу-
чува конкуренцијата. 

(2) Одредбите од член 18 од овој закон нема да се 
применуваат на договорите што се однесуваат на озна-
чувањето, пакувањето или класификацијата на земјо-
делските производи. 

(3) Одредбите од член 18 од овој закон нема да се 
применуваат на: 

1) производителите или здруженијата на производи-
тели кои со помош на некои правни или економски 
средства ги обврзуваат или ги принудуваат своите купу-
вачи на семе и семенски материјал да наплатуваат не-
кои точно одредени или одредливи цени при продаж-
бата на семето или семенскиот материјал, или ги обвр-
зуваат и тие самите да им ја наметнуваат таа обврска на 
своите купувачи, се до продажбата на семето или се-
менскиот материјал на крајниот корисник; 

2)претпријатијата и групите или здруженијата на 
претпријатија кои со помош на некои правни или еко-
номски средства ги обврзуваат, или ги принудуваат ку-
пувачите на животни наменети за размножување во 
повеќефазниот процес на одгледување, да наплатуваат 
некои точно одредени или одредливи цени при препро-
дажбата на тие животни, или тие самите да ја наметну-
ваат истата обврска на своите купувачи, се до продаж-
бата на животното на крајниот корисник. 

(4) Одредбите од член 21 на овој закон нема да се 
применуваат на договорите склучени меѓу производи-
телите или здруженијата на производители, како една 
договорна страна и другите претпријатија, како друга 
договорна страна, ако таквите договори се однесуваат 
на производството, складирањето, обработката, прера-
ботката, пакувањето, означувањето, класификацијата, 
манипулацијата или продажбата на земјоделски произ-
води. 

(5) Под земјоделски производи во смисла на овој 
закон се подразбираат: 

1) земјоделските производи, овошјето и зеленчукот, 
хортикултурата, винарството, пчеларството, како и 
производите добиени од лов и риболов и 

2) производите добиени со преработка или обра-
ботка на производите наведени во точка 1) од овој став, 
чија преработка или обработка вообичаено ја вршат 
производителите или здруженијата на производители. 

(6) Под производители во смисла на овој закон се 
подразбираат претпријатијата што ги произведуваат 
или ги стекнуваат производите наведени во став (5) 
точка 1) од овој член, како и претпријатијата што се 
занимаваат со одгледување растенија или животни. 

(7) Одредбите од член 1 на овој закон, нема да се 
применуваат на одлуките на здруженијата на претприја-
тијата ангажирани во шумарството, ако таквите одлуки 
се однесуваат на производството или продажбата на 
шумските производи, под услов со нив да не се утврду-
ваат цени. 

(8) Одредбите од овој закон нема да се применуваат 
и ако со некои посебни закони или други правни про-
писи со кои се регулира режимот на житариците, на 

шеќерот, на млекото, на маслото, на месото или за 
некои други слични основни производи, се дозволуваат 
некои ограничувања на конкуренцијата. Во таков слу-
чај се применуваат одредбите од тие посебни прописи. 

Член 78 
Народна банка 

Овој закон нема да се применува на: 
1) Народната банка на Република Македонија; 
2) посебните јавни правни лица или фондови осно-

вани за помагање на развојот на недоволно развиените 
општини и подрачја и 

3) другите слични јавни правни лица, кога тоа е 
утврдено со посебен закон. 

Член 79 
Кредитни институции и осигурителни друштва 

(1) Одредбите 6д член 1, член 18 и член 47 став (1) 
точка 11) на овој закон нема да се применуваат на 
договорите и препораките на кредитните институции 
или осигуритрелни друштва, како и на одлуките и пре-
пораките на здруженијата на таквите претпријатија, 
ако 

1) таквите договори или препораки согласно со за-
коните и другите прописи со кои се регулира банкар-
свото или осигурувањето, мора да бидат одобрени и 
контролирани од страна на соодветниот надзорен орган 
и 

2) таквите договори или препораки се соодветни и 
неопходни за да се зголеми или одржи ефикасноста на 
претпријатијата-учесници од технички, економски или 
организационен аспект, а особено преку соработката 
меѓу претпријатијата или преку стандардизација, или 
воведување еднообразност на договорните и другите 
општи услови на работење. При утврдувањето на соод-
ветноста и неопходноста на договорите или препора-
ките мора да се утврди дали постои разумна урамноте-
женост меѓу огранчувањата на конкуренцијата и очеку-
ваните поволни ефекти за претпријатијата и за нивните 
корисници. 

(2) Договорите, „одлуките и препораките наведени 
во став (1) на овој член без одлагал>е мора да бидат 
доставени до монополската управа. Монополската 
управа е должна, без одлагање, примерок од добиениот 
договор, одлука или препорака да достави до соодвет-
ниот надзорен орган. При доставувањето до монопол-
ската управа, договорите, одлуките или препораките 
мора да бидат придружени со образложение за причи-
ните поради кои се бара примена на одредбите од овој 
став и докази дека се исполнети условите наведени во 
точка 1) и 2) од став (1) на овој член. Договорите, 
одлуките и препораките наведени во став (1) на овој 
член ќе бидат полноважни и ќе произведуваат правно 
дејство само' ако монополската управа во рок од три 
месеци од приемот на известувањето не изјави приго-
вор или ако монополската управа и пред истекот на 
наведениот рок достави писмено известување дека нема 
да изјави приговор. Во наведениот рок од три месеци, 
монополската управа ќе им даде можност на економ-
ските (стопанските) сектори што се или би можеле да 
бидат засегнати од ограничувањето на конкуренцијата, 
да ги презентираат сопствените ставови и мислења. 

(3) Одредбите од член 18 на овој закон нема да се 
применуваат на договорите што се однесуваат на инди-
видуални случаи. Членовите 1 и 18 на овој закон нема 
да се применуваат на индивидуалните случаи на дого-
вори за заедничко поднесување на индивидуални ри-
зици во заедничкото осигурување и реосигурување, 
како и иа конзорциумите (синдикатите) на кредитните 
институции. На ваквите договори соодветно ќе се при-
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менуваат одредбите од став (1) точка 2) на овој член и 
одредбите од член 15 од овој закон. 

(4) На случаите наведени во став (1) од овој член 
соодветно ќе се применуваат одредбите од член 12, 
член 13, член 15, член 16, член 17 и член 47 став (3) на 
овој закон. Во случаите на објавување согласно со член 
13 од овој закон, монополската управа ќе ги земе пред-
вид законските интереси на трети •лица. Во тие случаи и 
во случаите во кои ограничувањето на конкуренцијата 
е очигледна занемарливо, монополската управа може 
да не изврши објавување. 

(5) Своите одлуки согласно со ставот (1), (2) или (4) 
од овој член, монополската управа ќе ги донесе во дого-
вор со надлежниот надзорен орган. Кога надзорниот 
орган ќе донесе формална одлука при извршувањето на 
своите законски овластувања, монополската управа 
нема да ги разгледува наодите на надзорниот орган 
содржани во одлуката и нема да ја оценува нивната 
сообразност со правото на конкуренција. Одредбата од 
овој став ќе се применува само ако наодите во одлуката 
на надзорниот орган се во рамките на законските овла-
стувања на тој орган. 

(6) Договорите, одлуките и препораките наведени 
во ставовите (1) до (5) од овој член, што станале полно-
важни пред влегувањето во сила на овој закон и натаму 
се полноважни. Ваквите договори, одлуки и препораки, 
во рок од три години по влегувањето во сила на овој 
закон, монополската управа ќе ги прогласи за неполно-
важни или незаконита ако тие не ги исполнуваат усло-
вите наведени во став (1) точка 2) од овој член. 

Член 80 
Авторски здруженија 

(1) Одредбите од член 1 и член 18 од овој закон нема 
да се применуваат на здруженијата на авторите форми-
рани за остварување на колективните права, а согласно 
со Законот за авторското право и сродните права, ниту 
на договорите или одлуките на таквите здруженија со 
кои се ограничува конкуренцијата, под услов таквите 
договори и одлуки да биле доставени до монополската 
управа и до Авторската агенција. 

(2) Ако договорите, одлуките или дејствувањето на 
авторските здруженија наведени во став (1) од овој 
член, претставуваат злоупотреба на пазарната позиција 
стекната како резултат на изземањето од примената на 
одредбите од членовите 1 и 18 од овој закон, монопол-
ската управа може да го забрани таквото дејствување 
или соодветните договори и одлуки да ги прогласи за 
ништовни. 

(3) Одлуките донесени согласно со одредбите на овој 
закон во врска со договорите, одлуките или дејствува-
њето на авторските здруженија, монополската управа 
ќе ги донесува во договор со Авторската агенција. 

Член 81 
Дејности од јавен интерес 

(1) Членовите 1, 18 и 21 од овој закон нема да се 
применуваат на: 

1) договорите на претпријатијата што вршат дејност 
од јавен интрес за снабдување на потрошувачите со 
електрична енергија, гас, топлина, вода или други про-
изводи и услуги од јавен интерес, склучени со други 
јавни претпријатија или со државните органи и орга-
ните на единиците на локалната самоуправа, ако со 
таквиот договор едната договорна страна се обврзува 
дека ќе се воздржи од снабдување на потрошувачите на 
определена територија со електрична енергија* гас, то-
плина, вода или вршење друга дејност од јавен интерес 
каде производите или услугите се даваат преку фикси-

рани инфраструктурни објекти за производство, пренос 
и дистрибуција; 

2) договорите склучени меѓу вршителите на дејно-
стите од јавен интерес и државните органи и органите 
на единиците на локалната самоуправа, ако со таквиот 
договор државниот орган и органот на единицата на 
локалната самоуправа се обврзува само на едно прет-
пријатие да му дозволи ексклузивно да постави и да 
управува со поставените инсталации (цевки, кабли и 
слично) над или под јавните патишта, за целите на 
тековното или планираното снабдување на потрошува-
чите со електрична енергија, гас, топлина или вода на 
некоја определена територија; 

3) договорите склучени меѓу двајца вршители на деј-
ност од јавен интерес ако со таквиот договор вршите-
лот на дејност од јавен интерес презема обврска на ниво 
на дистрибуција да ги снабдува своите корисници со 
електрична енергија, гас, топлина или вода преку фик-
сирани инфраструктурни објекти за производство, пре-
нос и дистрибуција, по цени или под услови што не се 
понеповолни од оние што другиот вршител на дејност 
од јавен интерес ги дава на сопствените потрошувачи и 

4) договорите склучени меѓу двајца или повеќе 
вршители на дејност од јавен интерес, ако заедничка 
цел на таквиот договор се определени точно утврдени 
производи или услуги кои се даваат преку фиксирани 
инфраструктурни објекти, исклучително да се ставаат 
на, располагање на едно или на повеќе претпријатија 
кои треба да го обезбедат снабдувањето на потрошува-
чите со соодветните производи и услуги од јавен инте-
рес. 

(2) Ако договорите наведени во став (1) точки 1 и 2 
од овој член се насочени кон исклучување, од снабдува-
њето на потрошувачите со определен вид енергија или 
вода, таквите договори ќе бидат ништовни и на нив 
нема да се применуваат одредбите од став (1) на овој 
член. 

(3) Одредбите од член 12 на овој закон соодветно ќе 
се применуваат на договорите наведени во став (1) 
точки 1), 2) и 4) од овој член. Ваквите договори нема да 
се регистрираат кај монополската управа. 

(4) Одлуките кои се однесуваат на снабдување на 
потрошувачите со електрична енергија, гас, топлина, 
вода или вршење друга дејност од јавен интерес каде 
производите или услугите се даваат преку фиксирани 
инфраструктурни објекти за производство, пренос и ди-
стрибуција, монополската управа ќе ги донесува според 
одредбите на овој закон во договор со органот на упра-
вата надлежен за вртење на работите од соодветната 
дејност. 

(5) Во случаите наведени во став (1) од овој член 
монополската управа може да ги преземе мерките од 
став (7) на овој член, имајќи ја предвид целта на иззема-
њето, а особено потребата да се обезбеди сигурност во 
снабдувањето со производите и услугите од јавен инте-
рес по што е можно поразумни цени, ако: 

1) договорите или начинот на нивното извршување 
претставуваат злоупотреба на пазарната позиција која 
е стекната како резулатат од изземањето од примената 
на одредбите на овој закон и 

2) ако постои повреда на начелата за тргување со 
стоки или трговски услуги прифатени со меѓународните 
договори што ја обврзуваат Република Македонија. 

(6) Ќе се смета дека постои злоупотреба во смисла 
на став (5) точка 1 од овој член, кога: 

1) однесувањето на вршителот на дејноста од јавен 
интерес е спротивно на начелата што го одредуваат 
пазарното однесување на претпријатијата што се изло-
жени на ефикасна конкуренција; 

2) вршителот на дејноста од јавен интерес наплатува 
понеповолни цени или наметнува понеповолни услови 

••<Ј од другите претпријатија од другите вршители на дејно-
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ста од јавен интерес од ист вид, освен ако докаже дека 
тие разлики се последица на постоењето на различни 
околности што не зависат од претпријатието и од него-

1 вото однесување. Притоа, во секој случај ќе се има 
предвид одредбата од точка 1) на овој став и 

3) вршителот на дејноста од јавен интерес на нече-
сен начин му попречува на некое друго претпријатие 
при искористувањето на енергијата што тоа ја генерира 
во свои сопствени постројки или инсталации. 

(7) Монополската управа може: 
1) да им наложи на вршителите на дејноста од јавен 

интерес да престанат со злоупотребата; 
2) да им наложи на претпријатијата да ги изменат 

склучените договори или одлуки и 
3) да ги прогласи за ништовни склучените договори 

или одлуки. 
(8) Одредбите од ставовите (5) и (6) на овој член 

соодветно ќе се применуваат на постапките против 
вршителите на дејности од јавен интерес поведени спо-
ред член 25 став (5) на овој закон. 

Член 82 
Услови за изземање 

(1) Изземањата наведени во член 81 став (1) точки 
1), 2) и 4) од овој закон ќе се применуваат на догово-
рите за снабдување со електрична енергија или гас, 
само под услов договорот да не важи повеќе од 12 го-
дини. Договорите наведени во член 81 став (1) точка 1) 
од овој закон за снабд]/вање со електрична енергија или 
гас, ќе бидат ништовни ако со нив некој од договоре-
ните страни се обврзува, по истекот на важноста на 
договорот наведен во член 81 став (1) точка 2) од овој 
закон, да се воздржи од директно снабдување на јавно-
ста во областа на која се однесувал договорот или, ако 
обврската за снабдување ја презеле трети лица, се обвр-
зува да се воздржи од снабдувањето на тие трети лица, 
директно или индиректно. Кога се продолжува важно-
ста на постоен договор или кога се склучува нов дого-
вор меѓу истите договорни страни, мора да се достави 
ново известување до монополската управа. Соодветно 
ќе се применуваат одредбите од член 12 ставови (2), (3), 
(5) и (6) од овој закон. 

(2) Ако е доставено известувањето наведено во став 
(1) од овој член, за продолжување на договорот наведен 
во член 81 став (1) точка 1) или 4) од овој закон и ако 
постојат сериозни причини да се претпостави дека со 
таквиот договор на нечесен начин се попречуваат дру-
гите претпријатија при купувањето или продажбата на 
енергија или дека со таквиот договор се утврдуваат 
условите за снабдување со енергија, што се значително 
понеповолни од оние што ги нудат сличните јавни до-
бра, монополската управа во рок од три месеци од при-
емот на известувањето ќе ги извести договорните 
страни дека таа ќе го земе договорот во разгледување. 
Во таков случај монополската управа: 

1) ќе го објави известувањето во, „Службен весник 
на Република Македонија" и 

2) на договорните страни и на надлежната надзорна 
власт ќе им даде можност да ги изнесат своите мислења 
и ставови. 

(3) Ако во рокот наведен во став (2) на овој член 
монополската управа не доставила извеслување дека ќе 
го разгледува договорот или ако и покрај доставува-
њето на таквото известување монополската управа во 
дополнителен рок од три месеци не донесе одлука со-
гласно со став (4) од овој член, изземањето во врска со 
примената на одредбите од овој закон врз соодветниот 
договор ќе биде продолжено за следните 20 години. 
Монополската управа може да ја донесе својата одлука 
согласно со став (4) од овој член и по истекот на наведе-

ниот дополнителен рок од три месеци, ако договорните 
страни се согласиле со таквото продолжување на ро-
кот. Одредбите од овој став не влијаат врз овластува-
њата на монополската управа наведени во член 81 ста-
вови (5) до (8) од овој закон. 

(4) По приемот на известувањето наведено во став 
(1) од овој член, монополската управа може да го по-
ништи договорот наведен во член 81 став (1), точка 1) 
или 4) од овој закон, во целост или во еден дел, ако со 
таквиот договор на територија опфатена со договорот 
или на некој нејзин дел се попречува снабдувањето со 
електрична енергија, гас или вода под значително попо-
волни услови. Одредбата од овој став нема да се приме-
нува, ако: 

1) постојат фактички оправдани причини за тоа и 
2) поништувањето на договорот значително ќе ги 

влоши пазарните услови, а особено условите за снабду-
вање на корисниците што не се опфатени •со измената 
или ќе ја загрози неопходната сигурност на снабдува-
њето. 

Член 83 
Мерки на монополската управа 

(1) Во случаите наведени во член 76 став (1), точки 
1) и 2) и ставовите (2) и (3) и во случаите наведени во 
член 77 од овој закон, Монополската управа може да ги 
преземе мерките наведени во став (3) од овој член ако 

1) договорите, одлуките или препораките или начи-
нот на нивното исполнување претставува: злоупотреба 
на пазарната позиција стекната како резултат на иззе-
мањето од примената на одредбите од овој закон; или 

2) договорите, одлуките или препораките де спро-
тивни на начелата за тргување со стоки и трговски 
услуги утврдени со меѓународни договори што ја обвр-
зуваат Република Македонија. / 

(2) Во случаите наведени во член 76 ставови (2) и (3) 
на овој закон, особено ќе се смета дека постои злоупо-
треба ако препораките водат кон значително нарушу-
вање или склучување конкуренција на соодветниот па-
зар. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 48 
став (3), точки 1) до 3) од овој закон. 

(3) Ако се исполнети условите наведени во ставо-
вите (1) и (2) на овој член, монополската управа може: 

1) на соодветните претпријатија да им наложи да 
престанат со злоупотреба; 

2) на соодветните претпријатија да им наложи да ги 
изменат склучените договори или донесените одлуки и 

3) склучените договори или донесените одлуки да ги 
прогласи за ништовни. 

Член 84 
Примена на други одредби 

Во случаите наведени во член 76 став (1), точки 1) и 
2), член 77, член 80 и член 81 од овој закон на соодвете>н 
начин ќе се применуваат одредбите од членовите 16,17 
и 41 од овој закон. 

Дел шести 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
Преодни одредби 

(1) Договорите наведени во член 18 од овој закон, 
склучени пред влегувањето во сила на овој закон, ста-
нуваат ништовни по истекот на шест месеци, ако не се 
во согласност со одредбите од член 18. ' 

\ 
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(2) Договорите и одлуките наведени во членовите 1 
до 4, член 5 ставови (1), (2) и (3), членови 9 до 11, член 
23 став (1), член 24, член 76 став (2), член 79 и член 81 
став (1) точки 1), 2) и 4) од овој закон, склучени или 
донесени пред влегувањето во сила на, овој закон, ста-
нуваат ништовни по истекот на шест месеци, освен ако 
пред истекот на наведениот рок: 

1) во случаите наведени во член 2, член 3, член 5 
став (1), член 9 став (1).и член 81 став (1) точки 1), 2) и 
4) од овој закон, било доставено до монополската 
управа известување за склучените договори или за до-
несените одлуки. Соодветно ќе се применуваат одред-
бите од член 12 став (2) и ставов^ (3) до (7) и одредбите 
од член 13 на овој закон; 

2) во случаите наведени во член 4, член 5 ставови (2) 
и (3), член 9 став (2), член 10, член И, член 23 став (1) и 
член 24 од овој закон, била побарана од монополската 
управа дозвола за соодветните договори или одлуки; 

3) во случаите наведени во член 76 став (2) од овој 
закон, било доставено до Монополската управа изве-
стување за склучените договори или за донесените од-
луки. Соодветно ќе се применуваат одредбите од член 
80 став (3) на овој закон и 

4) во случаите наведени во член 79 од овој закон, до 
надлежниот надзорен орган било доставено известу-
вање за склучените договори или за донесените одлуки. 

(3) Монополската управа мора да биде известена без 
одлагање за сите договори или одлуки наведени во чЉн 
5 став (4) и член 81 од овој закон, што биле склучени 
или донесени пред влегувањето во сила на овој закон. 
На договорите и на одлуките наведени во член 5 став 
(4) од овој закон, соодветно ќе се применуваат одред-
бите од член 12 ставови (2) до (7) и член 13 од овој 
закон. 

(4) Арбитражите договори или клаузули за идните 
правни спорови, склучени пред влегувањето во сила на 
овој закон, во врска со договорите или одлуките наве-
дени во член 1 од овој закон, ќе се/сметаат за ништовни 
согласно со член 73 од овој закон. Одредбата од овој 
став нема да се применува на арбитраживе договори 
или клаузули за веќе поведените арбитражни постапки. 

Член 86 
Престанување на важност на одредени одредби 

Со денот на примената на овој закон престануваат 
да важат членовите: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35 и 36 и 
точките 4, 5 и 6 од членот 46 став (1) од Законот за 
трговијата („Службен весник на Република Македони-
ја" број 23/95 , 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99) и член 2 став 
(2), алинеја 2 од Законот за пазарната инспекција 
(„Службен весник на Република Македонија" број 35/97 
и 23/99) и тоа во делот што се однесува на спречување 
на монополската положба и монополското однесување. 

Член 87 
Влегување во сила и примена 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 април 2000 година. 

1928. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ 

НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА 

Се прогласува Законот против нелојалната конку-
ренција, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 14 декември 1999 година. 

Број 07-4576/1 За претседател 
14 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонка, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ПРОТИВ НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА 

.Дел први 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основна одредба 

На тој којшто при водењето на деловниот потфат, 
за целите на конкуренцијата, ќе стори акт или дејствие 
спротивни на добрите деловни обичаи или спротивни на 
начелото на совесност и чесност ќе му се забрани ната-
мошното вршење на тие акти и дејствија и ќе биде 
одговорен за штетата предизвикана со таквите акти и 
дејствија, под услови утврдени со овој закон. 

Член 2 
Дефиниција на производ и услуга 

Под производ, во смисла на овој закон, покрај дру-
гите производи утврдени со закон се подразбираат и 
земјоделските производи, додека под трговски услуги 
се подразбираат и земјоделските услуги. 

Дел втори 
ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА 

Член 3 
Невистинити изјави 

На тој којшто при водењето на деловниот потфат, 
за целите на конкуренцијата, ќе даде невистинити из-
јави во врска со деловното работење, а особено во 
врска со: природата или потеклото на производите, на-
чинот на производството, цените или начинот на утвр-
дувањето на цените на определени производи или 
трговски услуги или на понудата како целина, ценовни-
ците, начинот или лицето од кои се набавени произво-
дите, стекнувањето или поседувањето на одредени на-
гради и признанија, поводот или целите на распродаж-
бите и за големината на достапните залихи, ќе му се 
забрани да дава такви изјави. 
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Член 4 
Упатување на директни продажби 

(1) Тој, којшто во текот на своето редовно работење 
при продажбата на производите упатува на фактот дека 
е производител на производот х*гго го продава, може да 
врши такво упатување само, ако: 

1) соодветниот производ го продава исклучително 
на крајните потрошувачи; 

2) цената што ја наплатува при Продажбата на про-
изводот на крајните потрошувачи е иста со цената што 
за тие производи ја наплатува на трговците на големо, 
на трговците на мало и на корисниците на производот, 
ако давањето на соодветниот производ на користење 
претставува трговска зделка и 

3) продажните цени на крајните потрошувачи се по-
високи од цените што за истите производи се наплату-
ваат од трговците на големо, трговците на мало или од 
трговските корисници, или ако овој факт на некој друг 
начин е очигледен за крајните потрошувачи. 

(2) Тој, којшто во текот на своето редовно работење 
при продажбата на производите на крајните потрошу-
вачи упатува на фактот дека соодветните производи ги 
продава како трговец на големо, може да врши такво 
упатување само ако со соодветните производи пре-
тежно ги снабдува трговците на мало или трговските 
корисници и ако се исполнети условите наведени во 
ставот 1 точки 2) или 3) од овој член. 

Член 5 
Куповни дозволи 

Тој, којшто во текот на своето редовно работење и 
за целите на конкуренцијата им издава на крајните по-
трошувачи куповни дозволи, бонови, картички или 
други слични документи за набавка на производи, или 
производите ги продава само на имателите на таквите 
документи, може да го прави тоа само ако со докумен-
тите се дозволува купување во една прилика (при една 
посета) и ако таквите документи се издаваат посебно за 
секоја посета на потрошувачот во деловните простории 
каде што се продаваат соодветните производи. 

Член 6 
Количински ограничени понуди 

(1) На тој кој што во текот на своето редовно рабо-
тење со крајните потрошувачи ќе издаде соопштение, 
оглас или допис за јавноста или за поширок круг лица 
ќе му се забрани таквиот вид огласување, ако: 

1) го ограничува количеството што ќе може да го 
купи секој одделен купувач за производи што се по-
себно нагласени во неговата вкупна понуда или изрично 
наведува дека тие производи нема да се продаваат на 
трговците на големо или на трговците на мало или 

2) со помош на некои ценовни или други видови 
видливи показатели создава впечаток дека се работи за 
особено поволна понуда на производите што се посебно 
нагласени во неговата вкупна понуда, а чија продажба 
тој ја ограничува количински по купувач или изрично 
наведува дека тие производи нема да се продаваат на 
трговците на големо или на трговците на мало. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се примену-
ваат ако соопштението, огласот или дописот целосно и 
исклучително се насочени кон лицата кои таквите про-
изводи ги користат при вршењето на нивната професи-
онална или трговска дејност, како и при вршењето на 
доверените јавни овластувања. 

Член 7 
Споредување на цените 

(1) На тој којшто во текот на своето редовно рабо-
тење сс крајните потрошувачи преку јавно соопште-

ние, оглас или допис наменет за поширок круг лица, 
врши спроведување на цените што во моментот ги на-
платува за определени производи или трговски услуги 
што се нагласени во неговата вкупна понуда, со некои 
повисоки цени, или огласува намалување на цените за 
одреден износ или во определен процент со што создава 
впечаток дека тбј претходно за тие производи или 
трговски услуги наплатувал повисоки цени, ќе му се 
забрани таквото огласување. 

(2) Одредбата од став (1) на овој член не се приме-
нува: / 

1) на незабележливите ценовни означувања; 
2) ако се упатува на повисоките цени дадени во прет-

ходниот каталог или во некој друг сличен продажен 
проспект што се однесува на производите или услугите 
што се нудат во некој одделен стопански сектор, при 
што ваквите разлики во цените не се истакнати на вид-
лив начин и 

3) ако соопштението, огласот или дописот целосно и 
исклучително се наменети за лицата кои тие производи 
или трговски услуги ги користат при вршењето на сво-
јата професионална или трговска дејност, како и при 
вршењето на доверените јавни овластувања. 

Член 8 
Специјални продажби и специјални понуди 

(1) На тој којшто огласува или продава производи 
или трговски услуги на крајните потрошувачи надвор 
од своите вообичаени деловни простории, настојувајќи 
да ја забрза продажбата на производите и да создаде 
впечаток за постоењето на некои посебни поволности 
или предности што им се даваат на купувачите (специ-
јални продажби), ќе му се забрани таквото огласување 
или продажба. 

(2) Не постои специјална продажба во смисла на 
став (1) од овој член, ако одделните производи што се 
означени според класата или според цената се нудат на 
неограничено време и ако таквите понуди претставу-
ваат составен дел на секојдневното редовно деловно 
работење на трговското друштво или друго правно 
лице (специјални понуди). 

(3) Одредбата од став (1) на овој член не се однесува 
на специјалните продажби во траење од 12 работни 
денови: 

1) почнувајќи од последниот понеделник од месец 
јануари и последниот понеделник од месец јули на кои 
се нудат за продажба на текстил, облека, чевли, кожни 
производи или спортска опрема (зимски и летни сезон-
ски распродажби) и 

2) со кои јубилејно се одбележува постоењето на 
трговското друштво или друго правно лице во опреде-
лена област од деловното работење по истекот на пери-
одот од 25 години од постоењето или од производството 
или продажбата на одреден производ или трговска 
услуга (распродажба за одбележување годишнини). 

Член 9 
Продажба на предмети од стечајната маса 

Кога во јавно соопштение или преку дописи наме-
нети за поширок круг лица се огласува продажба на 
предмети или производи што изворно му припаѓале на 
имотот на некое лице врз кое се вод ̂ стечајна постапка 
(продажба на предмети што изворно припаѓале на не-
која стечајна маса), се забранува секакво упатување на 
фактот дека соодветните предмети потекнуваат од сте-
чајна маса, ако самите предмети повеќе не претставу-
ваат составен дел на таа стечајна маса. 

Член 10 
Посебни распродажби на залихите 

(1) Распродажба на постојните залихи на произво-
дите може да се изврши во случај ако настанат опреде-
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лени околности што тоа го принудуваат (итна нужност 
за распродажба) и тоа: 

1) поради штетите предизвикани од пожар, поплава, 
невреме или слични настани за кои не постои вина и 

2) пред да се започне со реализација на проект за 
градба, доградба, надградба или слична реконструкција 
на деловните простории, ако е прибавена пропишаната 
градежна документација. 

(2) Распродажбата на постојните залихи може да се 
изврши до мерката потребна за отстранување на итната 
нужност за распродажба, во рок кој не смее да биде 
подолг од 12 работни денови. 

(3) Распродажба на постојните залихи на произво-
дите може да се изврши и во случај на затворање (лик-
видација) на целиот деловен потфат, а под услов орга-
низаторот на ликвидационата распродажба, во прет-
ходните три години, да не вршел распродажба на ликви-
дација на ист деловен потфат, освен ако постојат опре-
делени околности за таквата распродажба и пред исте-
кот на рокот од три години. Распродажбата може да се 
спроведе во рок од најмногу 24 работни денови. 

(4) Одредбата од став (3) на овој член не се однесува 
на ликвидационите распродажби на залихите во постап-
ките за стечај. 

(5) Во огласот за распродажба на залихите, согласно 
со одредбите од овој член, мора да се наведат причи-
ните за распродажбата на Постојните залихи. 

(6) За спроведување на распродажбите од став (1) 
точка 1 на овој член, организаторот на распродажбата 
мора да ги извести надлежната комора или здружение и 
Министерството за трговија, најмалку седум дена пред 
објавувањето на распродажбата (јавен оглас или друго 
јавно соопштение), додека во случаите наведени во став 
(1) точка 2 од овој член известувањето мора да биде 
доставено најмалку 14 дена пред таквото објавување. 
Кон известувањето мора да се приложат документи-
рани докази за причините на распродажбата, а во случај 
на распродажба од видот наведен во став (1) точка 2 од 
овој член мора да се достави пропишаната градежна 
документација. Известувањето мора да ги содржи след-
ниве податоци: 

1) причината за спроведување на распродажбата; 
2) датумот на започнување и датумот на завршување 

на распродажбата и местото каде што таа ќе се спрове-
дува; 

3) типот, квалитетот и количествата на производите 
опфатени со распродажбата; 

4) во случај на распродажба од видот наведен во став 
(1) точка 2 од овој член, опис на продажниот објект и 
простор опфатен со градеж*ните работи и 

5) во случај на распродажба од видот наведен во став 
(3) од овој член, се наведува времето на постоење на 
деловниот потфат што се ликвидира. 4 

(7) Надлежната комора или здружение што го при-
миле известувањето од став (6) на овој член и Мини-
стерството за трговија можат да ја проверат веродо-
стојноста на податоците наведени во известувањето и 
за таа цел можат да назначат свои застапници. За про-
верка на веродостојноста на податоците, означените 
застапници можат да влезат во деловните простории на 
организаторот на распродажбата во текот на редовното 
работно време, да извршат увид во деловните книги и 
другите документи и да прават копии. 

(8) На потенцијалниот организатор ќе му се забрани 
огласувањето или спроведувањето на распродажбата, 
ако тој: 

1) не се придржува на одредбите од ставовите (1) до 
(7) на овој член; 

2) врши распродажба на производи што претходно 
биле набавени исклучително за целите на таквата ра-
спродажба; 

3) во случај на распродажба од видот наведен во став 
(1) точка 2 на овој член, продолжи да тргува во соодвет-
ниот продажен објект пред целосното завршување на 
градежниот објект за кој доставил известување; 

4) самиот ја предизвикал причината за спроведува-
њето на распродажбата или на друг начин несоодветно 
ја користи можноста за спроведување на распродаж-
бата и . 

5) директно или индиректно продолжил да го води 
деловниот потфат чија ликвидација била огласена или и 
покрај тоа што бил организатор на ликвидациона ра-
спродажба, во рок од три години по нејзиното заклучу-
вање, во истиот град или неговото непосредно сосед-
ство ќе започне да тргува со ист вид производи, освен 
ако не постојат причини што го оправдуваат таквото 
продолжување или започнување. 

Член 11 

Омаловажување 

(1) Тој, којшто со намера е да омаловажи друг и за 
целите на конкуренцијата изнесува или пренесува 
нешто во врска со деловниот потфат, личноста на соп-
ственикот или на лицата одговорни за управување, за-
стапување или надзор врз деловниот потфат, како и за 
производите или трговските услуги на други лица, што 
може да му наштети на деловниот потфат или на честа 
и угледот на сопственикот, е одговорен за предизвика-
ната штета ако не ја докаже вистинитоста на изнесе-
ните податоци. 

(2) Оштетеникот може да изјави тужба со која ќе 
побара од судот да го забрани изнесувањето или прене-
сувањето на податоците. 

(3) Кога се работи за изнесување и пренесување на 
доверливи податоци и информации за чие дознавање 
издавачите или јавноста (гледачите, слушателите или 
читателите) имаат некаков законит интерес, тужбата 
со која се бара забрана на изнесувањето или пренесува-
њето ќе биде дозволена само ако се изнесуваат или 
пронесуваат невистинити податоци. 

(4) Барањето за надомест на штета во случајот од 
ставот (3) на овој член може да се изјави само ако 
лицето знаело или морало да знае за невистинитоста на 
податоците што ги изнесува или пронесува. 

Член 12 

Заштита на трговските белези 

(1) На тој којшто во деловното работење користи 
фирма или некоја посебна ознака за својот деловен 
потфат на начин кој може да предизвика забуна во 
јавноста во врска со фирмата или посебната ознака што 
законито ја користи некој друг, ќе му се забрани так-
виот начин на користење. 

(2) Тој, којшто ја предизвикал забуната наведена во 
став (1) од овој член, одговара за штетата што му ја 
предизвикал на оштетеникот, ако знаел или морал да 
знае дека со таквиот начин на користење може да пре-
дизвика забуна во јавноста. 

Дел трети 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 

Давање и примање поткуп за целите на конкуренцијата 
(1) Тој, којшто во текот на своето деловно работење 

и за целите на конкуренцијата ќе понуди, ќе вети или ќе 
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даде подарок или друга корист на вработено лице или 
на застапник на некое трговско друштво, или друго 
правно лице со цел на нечесен начин да стекне повла-
стен третман за себе или за некое трето лице во врска 
со стекнувањето на одредени производи или трговски 
услуги, ќе се казни за кривично дело со парична казна 
од 200.000 до 1.000.000 денари или со затвор до три 
години. 

(2) Вработено лице или застапник на трговско друш-
тво или друго правно лице што ќе побара или ќе прими 
подарок, или друга корист за целите наведени во став 
(1) на овој член, ќе се казни за кривично дело со затвор 
од три месеци до три години. 

(3) Примениот подарок или имотната корист ќе се 
одземат. 

Член 14 

Продажба по системот на лавина 

Тој, којшто во текот на своето редовно работење се 
обидува самиот или преку други лица да поттикне лица 
кои немаат својство на трговец да купат некои произ-
води, трговски услуги или права, при што на таквите 
купувачи им ветува посебни поволности или предности 
во случај тие самите да поттикнат некои други лица на 
купување на тие производи, услуги или права, кои, пак 
и натаму, одржувајќи го овој метод на изнаоѓање на 
натамошни купувачи, за возврат ги стекнуваат истите 
поволности или предности ако и самите најдат некои 
купувачи, ќе се казни за кривично дело со парична 
казна од 30.000 до 150.000 денари или со затвор до две 
години. 

Член 15 

Невистинити изјави 
(1) Тој, којшто со намера да создаде претстава дека 

дава особено поволна понуда, во објавеното соопште-
ние за јавноста или преку средствата за комуникација 
ќе даде изјава намената за поширок круг лица во врска 
со своето деловно работење, а особено во врска со: 
природата и потеклото на производите или услугите; 
начинот на производството; цените или начинот на 
утврдување на цените на определени производи или 
трговски услуги; начинот или лицето од кое се наба-
вени производите, стекнувањето или поседувањето на 
одредени награди или признанија; поводот или целите 
на распродажбата и за големината на достапните за-
лихи, при што таквите изјави содржат невистинити по-
датоци чија невистинитост му е позната, а изјавите мо-
жат даја измамат иќи да ја доведат во заблуда јавноста, 
ќе се казни за кривично дело со парична казна од 50.000 
до 250.000 денари или со затвор до две години. 

(2) Ако делото од став (1) на овој член е сторено од 
страна на вработено лице, застапник или полномошник 
на трговското друштво, за истото дело ќе бидат каз-
нети и сопственикот и членовите на управниот или над-
зорниот орган на друштвото ако тие знаеле или морале 
да знаат за преземањето на дејствијата наведени во став 
(1) на овој член. 

Член 16 

Неовластено користење на техничка документација 

Тој, којшто за целите на конкуренцијата или за 
лична корист неовластено ќе искористи или ќе пренесе 
модели или упатства од техничка природа, а особено 
скици, цртежи, планови, прототипови, пресеци или 
други слични документи што не претставуваат правно 
заштитени права од индустриска сопственост, ќе се 
казни за кривично дело со парична казна од 30.000 до 
150.000 денари или со затвор до две години. 

Член 17 

Омаловажување за целите на конкуренцијата 
(1) Тој, којшто за друг изнесува или пронесува 

нешто невистинито во врска со деловниот потфат, лич-
носта на сопственикот или на лицата одговорни за упра-
вување, застапување или надзор врз деловниот потфат, 
како и во врска со производите или трговските услуги 
на друг, и покрај тоа што е свесен за невистинитоста на 
тие податоци што можат да му наштетат на деловниот 
потфат, ќе се казни за кривично дело со парична казна 
од 20.000 до 100.000 денари или со затвор до шест ме-
сеци. 

(2) Ако делото од став (1) на овој член е сторено од 
вработено лице или застапник на трговското друштво 
или друго правно лице, за истото дело ќе се казни со 
истата казна и сопственикот на друштвото, односно 
правното лице ако изнесувањето и пронесувањето било 
сторено со негово знаење. 

Дел четврти 

СУДСКА ЗАШТИТА 

Член 18 

Судска забрана и надоместок на штета 
(1) По предлог, судот ќе ја изрече забраната против 

секое лице кое врши повреда на одредбите од члено-
вите: 9, 13, 14 и 15 на овој закон. 

(2) Во случаите наведени во членовите: 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 15 од овој закон, предлог за изрекување 
забрана може да изјават: 

1) трговецот кој продава производи или трговски 
услуги од ист или сличен вид; 

2) здруженијата основани за унапредување на тргов-
ските интереси, со својство на правно лице; 

3) здруженијата основани за заштита на интересите 
на потрошувачите, со својство на правно лице и 

4) коморите. 
(3) Во случаите наведени во член 1 од овој закон, 

здруженијата наведени во ставот (2) точка 3 од овој 
член можат да изјават предлог за забрана само ако со 
соодветно дејствие се засегнати суштинските интереси 
на потрошувачите. 

(4) Во случаите наведени во член 13 од овој закон, 
предлог за изрекување забрана можат да изјават само 
трговците, здруженијата или коморите наведени во 
став (2) точки 1, 2 и 4 од овој член. 

(5) Кога повредите наведени во ставовите (2) и (4) од 
овој член се извршени од страна на вработено лице или 
застапник, судот може да ја изрече забраната и против 
сопственикот на деловниот потфат. 

(6) Судот нема да го прифати предлогот со кој се 
бара забрана на соодветното дејствие, ако со оглед на 
сите околности на случајот смета дека таквиот предлог 
е несоодветен, а особено ако смета дека постои намера 
со предлогот да се утврди барање за надоместок на 
трошоците на постапката. 

(7) За штетите што настапиле како последица на 
повредата, ќе одговара: 

1) во случаите наведени во член 3 од овој закон, тој, 
којшто знаел или морал да знае дека дава невистинита 
изјава и 

2) тој, којшто со умисла или од небрежност ќе 
изврши повреда на одредбите од членовите: 4, 5,6, 7, 8, 
9, 10, 13ј 14 и 16 од овој закон. 

(8) Барањето за надоместок на штета, во случаите 
наведенц во член З од овој закон, може да се изјави 
против ̂ уредниците, издавачите, копечатарите или ди-
стрибутерите на периодичните публикации, само ако 
тие знаеле дека изјавите што ги дале се невистинити. 
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(9) Правото за надоместок на штета се остварува со 
тужба во парнична постапка. 

(10) Тужбата од став (9) на овој член може да ја 
поднесе трговецот кој е оштетен, коморите и здруже-
нијата наведени во став (2) од овој член и други заинте-
ресирани органи или организации. 

(11) Постапќата по тужбата од ставот (10) на овој 
член е итна. 

Член 19 
Застареност 

(1) Побарувањето на надоместок за причинетата 
штета застарува за три години од кога оштетеникот 
дознал за штетата и за лицето кое ја сторило штетата. 

(2) Рокот определен во ставот (1) од овој член се 
однесува и на барањето судот да забрани одредено деј-
ство. 

(3) Во секој случај побарувањето наведено во став 
(1) од овој член застарува за пет години од настанува-
њето на штетата. 

Дел петти 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Унатувачка одредба 

(1) Одредбите од членовите 3 и 15 на овој закон нема 
да се применуваат на употребата на имиња или називи 
кои во редовното работење служат за означување на 
одредени видови производи или трговски услуги, а не се 
наменети за означување на потеклото. 

(2) Под изјава во смисла на членовите 3 и 15 од овој 
закон ќе се подразбираат сликите, цртежите, знаците и 
другите слични средства што се наменети и погодни да 
се сметаат за јавно огласување или за јавно давање 
изјава или што можат да ги заменат изјавите наведени 
во тие членови од овој закон. 

Член 21» 
Право на купувачот да го раскине договорот 

(1) Купувачот може да го раскине договорот ако 
соодветниот производ или трговска услуга ги купил за-
тоа што бил поттикнат од изјавите наведени во член 17 
од овој закон> под услов таквите изјави да биле невисти-
нити, способни да ја измамат или да ја доведат во за-
блуда јавноста и ако таквите изјави содржеле податоци 
од некакво значење за лицата на кои им биле наменети, 
а таквите податоци биле важни за склучувањето на 
договорот. 

(2) Кога огласувањето се темели на изјава на трето 
лице, купувачот има право да го раскине договорот 
само ако другата договорна страна знаела или морала 
да знае дека изјавата е невистинита, способна да из-
мами или доведе во заблуда или ако другата договорна 
страна преку некои свои сопствени дејствија и постапки 
го прифатила огласувањето што ја содржи таквата из-
јава. 

(3) Купувачот без одлагање мора да ја извести дру-
гата договорна страна за раскинувањето на договорот 
веднаш штом ќе дознае за околностите што му даваат 
право да го раскине договорот. 

(4) Правото да се бара раскинување на договорот по 
оваа основазастарува во рок од шест месеци од денот 
на склучување на договорот. 

(5) Купувачот не може однапред да се откаже од| 
правото да бара раскинување на договорот: 

(6) Раскинувањето на договорот заради причините 
наведени во овој член не го спречува купувачот да бара 
надоместок на штета. 

(7) Кога изјавите наведени во овој член се дадени од 
страна на трето лице, тоа лице и одговара на другата 
договорна страна за штетите предизвикани од раскину-
вањето на договорот, освен ако другата договорна 
страна знаела за повредата. 

Член 22 
Примена на кривичниот законик 

На кривичните дела за кои, согласно со одредбите 
од овој закон се пропишани казни, соодветно ќе се 
применуваат одредбите од Кривичниот законик. 

Член 23 
Поведување кривична постапка, 

приватна тужба 

(1) Со исклучок на случаите наведени во членовите 
14 и 15 од овој закон, гонењето на делата предвидени со 
овој закон се преземаат по приватна тужба. 

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член нема да Се 
применува во случаите наведени во членовите 16 и 22 од 
овој закон, ако Јавното обвинителство смета дека кри-
вичната постапка треба да ја поведе по службена долж-
ност заради неопходна заштита на некој јавен интерес. 

(3) Во случаите наведени во членовите 13,14 и 15 од 
овој закон покрај оштетеното лице, тужбата за поведу-
вање на постапката може да ја поднесат и лицата и 
здруженијата наведени во член 18 став (2) од овој закон. 

Член 24 
Заштита на странците 

Лицето кое нема регистрирано седиште на терито-
ријата на Република Македонија и лицето кое статусот 
трговец го стекнал во странство, можат да бараат заш-
тита според одредбите на овој закон само ако македон-
ските трговци и лицата со регистрирано седиште во 
Република Македонија уживаат соодветна заштита во 
земјата во која се наоѓа регистрираното седиште на тоа 
лице или во која тоа го стекнало статусот на трговец. 
Ова се докажува со потврда од Министерството за над-
ворешни работи. 

Дел шести 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Престанување на важност на одредени одредби 

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат 
да важат членовите 32 и 33 и точката 8 од член 46 став 1 
од Законот за трговијата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" број 23/95, 30/95, 43/95 , 23/99 и 43/ 
99) и член 2 став 2 алинеја 2 од Законот за пазарната 
инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја" број 35/97 и 23/99) и тоа само во делот што се одне-
сува на нелојалната конкуренција. 

Член 26 
Влегување во сила 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-донија“ 
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1929. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕК-

ТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за детективската дејност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 14 декември 1999 година. 

Број 07-4577/1 За претседател 
14 декември 1999 година наРепублика Македонија, 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

вршење на детективската дејност. 
Член 2 -

Под детективска дејност во смисла на овој закон се 
подразбира собирање на податоци и информации, 
нивна обработка, како и посредување со нив на начин 
утврден со овој закон. 

Член 3 
Детективската дејност се врши под условите утвр-

дени со овој закон, а во согласност со Законот за тргов-
ските'друштва. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 4 
Детективската дејност може да ја врши само детек-

тив со лиценца за вршење на детективска дејност (во 
натамошниот текст: лиценцата). 

Лиценцата ја издава Министерството за внатрешни 
работи на лице кое покрај општите услови за засновање 
на работен однос определени со закон ги исполнува и 
следниве услови: 

1) да е државјанин на Република Македонија; 
2) да има живеалиште во Република Македонија; 
3) со правосилна пресуда да не му е изречена мерка 

на безбедност забрана на вршење на професија, дејност 
или должност додека трае таквата мерка; 

4) да има завршено високо образование; 
5) да ужива углед за вршење на детективска дејност, 

односно со својот досегашен начин на живот, однесу-
вање и работа да гарантира дека совесно и чесно ќе ја 
врши детективската дејност^ 

6) во последните две години пред да добие лиценца 
за работа да не извршувал работи и задачи во областа 
на безбедноста и одбраната во органите на државната 
управа како: овластено службено лице или на посебни 
работни места согласно со прописите од областа на 

внатрешните работи, работни места на определени 
должности согласно со прописите од областа, на разуз-
навањето или работните места од член 123 од Законот 
за одбрана и 

7) да има положено стручен испит за вршење на 
детективска дејност (во натамошниот текст: стручен 
испит). 

Одредбата на став 2 точка 7) на овој член не се 
однесува на лица кои најмалку една година вршеле ра-
боти и задачи од став 2 точка 6) на овој член. , 

Член 5 
Стручниот испит се полага пред испитна комисија 

составена од три члена што ја образува министерот за 
внатрешни работи. 

Трошоците за полагање на стручниот испит ги сноси 
кандидатот. 

Програмата и начинот на полагање на стручниот 
испит, составот на испитната комисија и образецот на > 
лиценцата ги пропишува министерот за внатрешни ра-
боти. 

Член 6 
Против решението со кое се одбива барањето за 

издавање на лиценца, детективот има право на жалба 
во рок од 15 дена до надлежната комисија на Владата на 
Република Македонија. 

Член 7 
Со денот ца уписот во трговскиот регистар, детекти-

вот поднесува барање до Министерството за внатрешни 
работи за издавање на легитимација за вршење на де-
тективска дејност (во натамошниот текст: легитима-
ција). 

Министерот за внатрешни работи најдоцна во рок од 
15 дена од денот на приемот на барањето ќе му издаде 
легитимација на детективот. 

Министерот за внатрешни работи ќе го пропише 
образецот на барањето за издавање на легитимација и 
образецот и начинот на издавањето на легитимацијата. 

Член 8 
Детективот е должен пред започнување со работа да 

се осигура од одговорност за штета спрема странката 
или трето лице, која може даја причини при вршење на 
детективските работи. 

Најнискиот износ на осигурување се определува во 
висина на петгодишна просечна плата во Републиката 
пресметана според податоците од Заводот за стати-
стика. 

Детективот е должен уредно да го продолжува оси-
гурувањето од одговорност. 

Задолжителното осигурување од одговорност не го 
ослободува детективот од неговата директна одговор-
ност кон оштетените лица. 

Член 9 
На детективот ќе му се одземе лиценцата ако: 
- повеќе не ги исполнува условите определени со 

овој закон и 
- не ги отстранил недостатоците во рокот утврден со 

решението од член 25 на овој закон. 
Член 10 

Против решението за одземање на лиценцата детек-
тивот има право на жалба во рок од 15 дена до надлеж-
ната комисија на Владата на Република Македонија. 

По донесување на конечно решение за одземање на 
лиценцата, Министерството за внатрешни работи ј а по-
ништува лиценцата и лигитимацијата на детективот. 

Детективот на КОЈ му е одземена лиценцата не може 
да побара издавање на лиценца пред истекот на една 
година од конечноста на решението со кое му е одзе-
мена лиценцата. 
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III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕТЕКТИВОТ 

Член И 
Детективските услуги се вршат само врз основа на 

договор склучен во писмена форма меѓу детективот и 
нарачувачот на детективските услуги (во натамошниот 
текст: странката) и посебно писмено овластување од 
странката заверено кај нотар. 

Член 12 
Детективот може да собира податоци и информа-

ции: , 
- за обезбедување на доказни материјали во врска со 

кривични дела или сторители на кривични дела; 
- за лица кои се исчезнати или сокриени, за пишу-

вачи на анонимни писма или за причинители на матери-
јална штета; 

- за откривање на идентитет на лице и негово живе-
алиште, односно престојувалиште; 

- за украдени или изгубени предмети; 
- за докази кои се во врска со заштита или утврду-

вање на вистинитоста во постапка пред суд, друг држа-
вен орган, институција што врши јавни овластувања 
или правно лице кое одлучува за одделни права на 
странката; 

- за односот на работнициве спрема заштитата на 
деловната тајна и 

- за успешноста и деловноста на правци лица. 
Член 13 

Детективот е должен да пријави кривично дело за 
кое се гони по службена должност, доколку во текот на 
работата дојде до сознание за такво дело. 

Член 14 
Детективот не смее да собира податоци за личниот и 

семејниот живот, здравствената состојба или верските 
уверувања на лица, освен ако е тоа основа за развод на 
брак или се однесува на член на семејството на стран-
ката. 

Детективот не смее да собира податоци за поли-
тичко уверување и дејствување на лица. 

Детективот не смее да склучува договори за работи 
од надлежност на државните органи. 

Детективот не смее да склучува договори со до-
машни или странски државни органи или политички 
партии. 

Член 15 
Податоците и информациите од член 12 на овој за-

кон, детективот може да ги прибавува од лицето на кое 
тие податоци се однесуваат, од друго лице ако истото се 
согласи да даде податоци и информации и од овластени 
лица на државни органи, институции и правни лица. 

Овластените лица на државни органи, институции н 
правни лица се должни на детективот да му ги дадат 
бараните податоци од евиденциите кои се достапни за 
јавноста, а во врска со податоците и информациите од 
член 12 на овој закон. Детективот има право и на увид 
во судски, управни и други списи ако тоа. право и при-
паѓа на странката со која склучил договор. 

При вршење на увид во списите од став 2 на овој 
член, детективот е должен да го покаже и писменото 
овластување од странката. 

Член 16 
При вршење на детективската дејност детективот е 
должен да носи лигитимација. 
Детективот е должен да ја покаже лигитимацијата 

кога се повикува на овластувањата од овој закон или 
кога тоа го бара субјектот кој врши надзор над неговата 
работа. 

Член 17 
При вршење на детективската дејност, детективот 

не смее да употребува оружје или други средства на 
присилност, ниту да користи методи и средства кои со 
закон се забранети или за чија примена се овластени 
само надлежните државни органи. 

Член 18 
Детективот не смее да извршува работи сврзани со 

наплата на долг меѓу доверители и должници. 
Член 19 

Податоците, информациите и сознанијата до кои де-
тективот дошол при вршењето на детективската деј-
ност, може да ги користи само согласно со склучениот 
договор. 

Детективот е должен да го штити интересот на ли-
цето на кое се однесуваат податоците и информациите. 

Детективот не смее да преземе дејствија спротивни 
на интересите на странката во наредните пет години од 
денот на склучувањето на договорот за вршење на де-
тективски услуги. 

Член 20 
За извршената работа детективот изготвува писмен 

извештај. 
Писмениот извештај од став 1 на овој член детекти-

вот е должен да го предаде на странката со сите со-
брани податоци кои се однесуваат на договорената ра-
бота, а останатите податоци кои не се од значење дол-
жен е да ги уништи во рок од осум дена од денот на 
исполнувањето на договорот. 

Член 21 
Со добиените податоци и информации при врше-

њето на дејноста, детективот располага во согласност 
со прописите за заштита на личните податоци. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 22 
Министерството за внатрешни работи води евиден-

ција на детективите на кои им е издадена лиценца. 
Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи след-

ниве податоци: 
- лично име на детективот; 
-фотографка; 
- датум и место на раѓање; 
- единствен матичен број; 
- живеалиште и адреса на станот; 
- стручна подготовка; 
- претходно вработување; 
- датум на полагање на стручниот испит и 
- број на издадената, односно поништена лиценца и 

легитимација. 

Член 23 
Прибирањето, чувањето и користењето на подато-

ците во евиденцијата се врши согласно со прописите за 
заштита на личните податоци. 

Член 24 
Детективот е должен да води евидентен регистар на 

склучените договори за детективски услуги. 
По барање на Министерството за внатрешни ра- . 

бота, детективот е должен во рок од пет дена да го 
достави на увид регистарот од став 1 на овој член. 
з Министерот за внатрешни работи ќе ја пропише 
содржината и начинот на водење на евидентниот реги-
стар. 
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V. НАДЗОР VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе 

се донесат во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 29 
Постојните детективи се должни својата работа да ја 

усогласат со одредбите на овој закон во рок од една 
година од денот на рлегувањето во сила на овој закон. 

Член 30 

Член 25 
Надзор над спроведувањето на овој закон врши Ми-

нистерството за внатрешни работи. 
Детективот е должен да го овозможи вршењето на 

надзорот, да ја стави на располагање соодветната доку-
ментација и да ги даде потребните податоци и известу-
вања, освен за содржината на склучените договори и 
прилозите кон нив. 

Ако при вршењето на надзорот се утврди дека де-
тективот не се придржува кон одредбите на овој закон, 
Министерството за внатрешни работи му издава реше-
ние за отстранување на недостатоците во рпределен 
рок КОЈ не може да биде подолг од три месеци. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок детектив ако: 
1) врши детективска дејност без лиценца (член 4 

став 1); 
2) врши детективска дејност без писмен договор и 

•без посебно писмено овластување од странката (член 
и); 

3) собира податоци и информации спротивно на 
член 12 на овој закон; 

4) не пријави кривично дело за кое се гони по служ-
бена должност (член 13); 

5) склучи договор за работи од надлежност на 
државните органи (член 14 став 3); 

6) склучи договор со домашни или странски државни 
органи или политички партии (член 14 став 4); 

7) при вршење на детективската дејност употреби 
оружје, други средства на присилност, или користи ме-
тоди и средства кои со закон не се дозволени или за чија 
примена се овластени само надлежни државни органи 
(член 17) и 

8) изврши работи сврзани со наплата ца долг меѓу 
доверители и должници (член 18). 

За прекршоците од ста*в 1 на овој член на детективот 
му се изрекува мерка на безбедност забрана на вршење 
на детективска дејност во траење од три месеци до една 
година. 

Член 27 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се 

казни за прекршок детектив ако: 
1) не се осигури од одговорност или уредно не го 

продолжи осигурувањето (член 8); 
2) прибави податоци и информации спротивно на 

член 15 став 1 на овој закон; 
3) при вршење на увид во списите од член 15 став 2 

на овој закон не го покаже и писменото овластување од 
странката (член 15 став 3); 

4) при вршење на детективските работи не носи ле-
гитимација (член 16 став 1); 

5) не ја покаже легитимацијата кога се повикува на 
овластувањата од овој закон или кога тоа го бара суб-
јектот кој врши надзор над неговата работа (член 16 
став 2); 

6) постапи спротивно на член 19 од овој закон; 
7) не го предаде писмениот извештај и собраните 

податоци на странката или не ги поништи податоците 
кои не се од значење во определениот рок (член 20); 

8) постапи спротивно на член 21 на овој закон; 
9) не води евидентен регистар на склучените дого-

вори за детективските услуги (член 24 став 1); 
10) евидентниот регистар не го достави на увид на 

Министерството за внатрешни работи (член 24 став 2) и 
11) постапи спротивно на член 25 на овој закон. 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". •', 

1930. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЦА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-

ДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

Се прогласува Законот за о0езбедување на лица и 
имот, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 14 декември 1999 година. 

Број 07-4573/1 За претседател 
14 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател 
ца Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

обезбедување на, лица и имот. 
Член 2 

Обезбедувањето на лица и имот е дејност од јавен 
интерес. 

Член 3 
Обезбедување на лица и имот, под условите утвр-

дени со овој закон и во согласност со Законот за тргов-
ските друштва, вршат правни лица регистрирани за 
вршење на таа дејност во вид на давање на услуги и 
правни лица регистриран*! за вршење на истата дејност 
за сопствени потреби. 

Член 4 
Обезбедувањето на лица и имот се врши како фи-

зичко и техничко, обезбедување.. 
Физичко обезбедување, во смисла на овој закон, е 

обезбедување на лица заради нивна лична заштита и 
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обезбедување на имот од пристап на неповикани лица, 
уништување, оштетување, противправно одземање и 
други форми на штетни дејствија. 

Техничко обезбедување, во смисла на овој закон, е 
обезбедување на лица и имот со технички средства и 
уреди по пропишани стандарди. 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЛИЦА И ИМОТ 

Член 5 
Правно лице кое дејноста обезбедување на лица и 

имот ја врши во вид на давање на услуги се стекнува со 
право за вршење на дејноста со упис во трговскиот 
регистар. 

За уписот од став 1 на овој член покрај условите 
предвидени со прописите за упис во трговскиот реги-
стар, потребно е правното лице да има најмалку пет 
лица кои имаат лиценца за работа и дозвола за работа 
од Министерството за внатрешни работи. 

Правно лице од став 1 на овој член може да основа 
домашно правно или физичко лице. 

Член 6 
Против решението со кое се одбива барањето за 

издавање дозвола за работа правното лице од член 5 на 
овој закон има право на жалба, во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на решението, до надлежната 
комисија на Владата на Република Македонија. 

Член 7 
Техничко обезбедување на лица и имот може да се 

врши: 
- самостојно;, 
- со приклучување на системите за техничка и про-

тивпровална заштита во правните лица регистрирани за 
таа дејност (мониторинг центри) и ~ 

- со приклучување на системите за техничка и про-
тивпровална заштита во Министерството за внатрешни 
работи. -

Член 8 
Работи на обезбедување на лица и имот можат да 

вршат лица кои имаат лиценца за работа. 
Лиценца за работа издава Комората на Република 

Македонија за обезбедување на лица и имот (во ната-
мошниот текст: Комората), на лице кое покрај опш-
тите услови за засновање на работен однос определени 
со закон ги исполнува и следниве услови: 

1. Да е државјанин на Република Македонија; 
2. Да има живеалиште во Република Македонија; 
3. Со правосилна пресуда да не му е изречена мерка 

на безбедност забрана на вршеп>е професија, дејност 
или должност додека трае таквата мерка; 

4. Да има завршено најмалку средно образование, 
односно средно образование од техничка насока за 
вршел>е на техничко обезбедувана; 

5. Во последните две години пред да добие лиценца 
за работа да не извршувал работи и задачи од областа 
на безбедноста и одбраната во органите на државната 
управа како: овластено службено лице или на посебни 
работни места согласно со прописите од областа на 
внатрешни работи, работни места на определени долж-
ности согласно со прописите од областа на разузнавач 
н>ето или работни места од член 123 на Законот за 
одбрана и 

6. Да има положено стручен испит за вршење работи 
на обезбедување на лица и имот (во натамошниот 
текст: стручен испит). 

Одредбата од став 2 точка 6 на овој член не се 
однесува на лицата кои најмалку една година извршу-
вале работи и задачи од став 2 точка 5 на овој член. 

Член 9 
Стручниот испит од член 8 став 2 точка 6 на овој 

закон се полага пред комисија што ја формира министе-
рот за внатрешни работи составена од претставници на 
Комората и Министерството за внатрешни работи. 

Проверка на оспособеноста за ракување со оружје 
како дел од стручниот испит врши комисија на Мини-
стерството за внатрешни работи составена од овла-
стени службени лица. 

Трошоците за проверките од ставовите 1 и 2 на овој 
член ги сноси лицето - кандидат за проверка. 

Програмата и начинот на полагање на стручен испит 
и образецот на лиценцата за работа ги пропишува ми-
нистерот за виа грешни работи. 

Член 10 
По барање на правните лица од член 3 на овој закон, 

Министерството за внатрешни работи дава стручна по-
мош во организирањето на обезбедувањето на лица и 
имот и врши обука на вработените. 

Трошоците за дадената стручна помош и обука од 
став 1 на овој член ги сноси правното лице. 

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 
И РАБОТНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ЛИЦА И ИМОТ 

Член 11 
Правното лице регистрирано за вршење дејност 

обезбедување на лица и имот во вид на давање на услуги 
со странката задолжително склучува договор. 

Член 12 
Правното лице од член 11 на овој закон не смее да 

извршува или склучува договори за работи од надлеж-
ност на државни органи. 

Не е дозволено извршување работи сврзани со на-
плата на долг. 

Член 13 
При обезбедување на лица и имот не смее да се 

применуваат методи и средства кои со закон не се доз-
волени или за чија примена се овластени само надлежни 
државни органи. 

Член 14 
При вршењето на задачите работниците кои вршат 

обезбедување на лица и имот (во натамошниот текст: 
работниците за обезбедување) должни се да носат леги-
тимација. 

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзи-
ното издавање го пропишува министерот за внатрешни 
работи. 

Член 15 
Во случај кога работникот за обезбедување се пови-

кува на своите задачи должен е истовремено да ја по-
каже и легитимацијата. 

Работникот од став 1 на овој член должен е да ја 
покаже легитимацијата и на барање на овластено служ-
бено лице на Министерството за внатрешни работи. 

Член 16 
Во случај на престанување на работниот однос на 

работникот за обезбедување, правното лице ја доста-
вува легитимацијата за поништување до Комората. 

Член 17 
Работникот за обезбедување може да: 
1) утврдува идентитет на лица при влез во имотот 

што го обезбедува; 
2) го предупреди лицето да се оддалечи од имотот 

што го обезбедува, ако лицето неовластено се задржува 
во него; 
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3) не дозволи влез на неповикан^ лице во имотот 
што го обезбедува; 

4) пријави и предаде на полицијата лице затечено во 
вршеше на кривично дело кое се гони по службена 
должност; ^ 

5) не дозволи влез, односно излез на возило или лице 
бб багаж ако согласно со пропишаните акти за обезбе-
дување на имотот потребно е да се изврши преглед на 
возилото, односно багажот, а возачот тоа не го дозво-
лува; 

6) не дозволи неовластено снимање или внесување 
на средства и опрема за таа намена; 

7) врши контрола и презема мерки за заштита и 
известување за настанат пожар, експлозија или др>ги 
непогоди; 

8) врши безбедносно-техничка заштита на правното 
лице; 

9) врши лично-техничка заштита на лица и 
10) врши обезбедување на пренос на пари и други 

вредности или доверливи документи за правното лице. 
Во случаите од став 1 на овој член, работникот за 

обезбедување има право да примени физичка сила само 
кога е неопходно потребно за остварување на задачите, 
се до доаѓањето на полицијата. \ 

Пред примена на физичката сила од став 2 на овој 
член, работникот, за обезбедување е должен гласно да 
го предупреди, лицето спрема' кое ќе го примени тоа 
средство на присилба. 

Член 18 
Во вршењето на ббезбедување на лица и имот може 

да се користи посебно дресирано куче, кое по прет-
ходно предупредување се употребува заради одбивање 
на непосреден напад над работникот за обезбедување, 
како и во случај на непосреден напад над лицето или 
имотот што се обезбедува. 

Член 19 
За употребата на средствата на присилност од член 

17 став 2 и член 18 на овој закон, правното лице кое 
врши обезбедување на лица и имот и работникот за 
обезбедување се должни веднаш, а најдоцна во рок од 
24 часа писмено да го известат Министерството за вна-
трешни работи. 

Член 20 
При вршењето на обезбедувањето работниците за 

обезбедување можат да бидат вооружени согласно со 
прописите за набавување, поседување и носење оружје. 

За работниците за обезбедување Министерството за 
внатрешни работи најмалку еднаш годишно организира 
изведување на гаѓање со оружјето со кое се вооружени. 

Видовите и типовите на огнено оружје за потребите 
на правните лица кои вршат обезбедување на лица и 
имот, како и бројот на часови за оспособување во га-
ѓање, ги пропишува министерот за внатрешни работи. 

Член 21 
Работникот за обезбедување има право да употреби 

огнено оружје само ако објективно не е во можност да 
ја извести полицијата и ако на друг начин не може да: 

1) одбие непосреден напад со кој се загрозува него-
виот живот или животот на лицето кое се обезбедува и 

2) одбие непосреден напад на имотот што се обезбе-
дува. 

Како непосреден напад со кој се загрозува животот 
на работникот за обезбедување, како и животот на 
лицето кое се обезбедува, се смета секој физички напад 
на начин или со средство (оружје, опасно орудие или 
друг сличен предмет со кој може да се загрози животот) 
кое претставува непосредна опасност по животот; на-
пад кој го вршат две или повеќе лица, односно напад од 

очигледно физичко посилно лице или лице кое се 
служи со посебни вештини. 

Како непосреден акт на напад со кој се загрозува 
имотот што се обезбедува се смета секое дејствие насо-
чено кон противправно одземање на имотот, оштету-
вање или уништување на објектот, како и расипување и 
уништување на уредите во објектот, со што се прави 
огромна материјална штета (саботажа, диверзија). 

Пред употребата на огнено оружје, лицето гласно се 
предупредува за тоа. 

За употребата на огненото оружје во случаите, од 
став 1 на овој член, правното лице кое врши обезбеду-
вање на лица и имот и работникот за обезбедување се 
должни веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа писмено да 
го известат Министерството за внатрешни работи. 

Член 22 
При обезбедување на лица и имот не се употребува 

огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност 
животот на други граѓани. 

Не се употребува огнено оружје и против бремена 
жена чија бременост е видлива, деца и старци, освен 
ако овие лица со огнено оружје или со други опасни 
средства непосредно го загрозуваат животот на работ-
никот за обезбедување или на лицето кое се обезбе-
дува. 

Член 23 
Работниците за обезбедување, должни се при врше-

њето на работите да носат работна облека. По исклу-
чок работите можат да ги вршат и во цивилна облека 
кога за тоа ќе оцени правното лице кое врши обезбеду-
вање на лица и имот. 

Работната облека која ја носи работникот за обезбе-
дување треба да има соодветно обележје на правното 
лице, како и ознаки од кои е очигледно какви работи и 
задачи извршува. 

Член 24 
Работната облека мора видливо да се разликува од 

униформата што ја носат припадници на државни ор-
гани. 

Видот, составот, бојата и кројот на работната 
облека на работниците за обезбедување со свој акт го 
утврдува правното лице кое врши обезбедување на 
лица и имот. 

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 25 
Владата на Република Македонија определува кои 

правни лица се должни да имаат обезбедување на лица 
и имот за свои потреби, ако вршењето на нивната деј-
ност е поврзано со ракување со: радиоактивни материи 
или други по луѓето и околината опасни материи; пред-
мети и објекти од особено културно и историско зна-
чење како и во други случаи кога е тоа во интерес на 
безбедноста односно одбраната на Република Македо-
нија. 

V. КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

Член 26 
Работниците за обезбедување се здружуваат во Ко-

мора заради заштита и унапредување на стручноста, 
професионалноста и деловноста, како и заштита на 
професијата. 

. Член 27 
Комората е овластена да ги врши следниве работи: 
1. Организира полагање на стручен испит; 
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2. Издава легитимација на работниците за обезбеду-
вање и 

3. Врши и други работи утврдени со овој закон. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 28 
За вршење на обезбедување на лица и имот Комо-

рата води: 
1) евиденција на правните лица на кои им е издадена 

дозвола за вршење на обезбедување на лица и имот, 
како и правните лица кои вршат обезбедување на лица 
и имот за свои потреби и 

2) евиденција на работниците кои имаат лиценца за 
работа. 

На барање на Министерството за внатрешни работа 
Комората е должна да ги даде податоците од став 1 на 
овој член. 

Член, 29 
Правните лица кои вршат обезбедување на лица и 

имот во вид на давање услуги се должни да водат еви-
денција на склучените договори за обезбедување. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, правните лица 
се должни да ја достават на увид на Министерството за 
внатрешни работи, по негово барање, во рок од пет 
дена. 

Член 30 
Евиденцијата од член 28 став 1 точка 2 на овој закон 

ги содржи следниве податоци: 
1) лично име; 
2) датум и место на раѓање; 
3) живеалиште, односно престојувалиште и адреса на 
станот; 
4) единствен матичен број; 
5) работно место; 
6) стручна подготовка и 
7) број на издадена, односно поништена лиценца и леги-
тимација. 

Член 31 
Прибирањето, чувањето и користењето на подато-

ците во евиденцијата се врши согласно со прописите за 
заштита на личните податоци. 

VII. НАДЗОР 

Член 32 
Надзор над спроведувањето на овој закон врши Ми-

нистерството за внатрешни работи. 
Комората, односно правното лице кое врши обезбе-

дување на лица и имот се должни да го овозможат 
вршењето на надзорот, да ја стават на располагање 
соодветната документација и да ги дадат потребните 
податоци и известуван>а. 

Ако при вршењето на надзорот се утврди дека суб-
јектите од став 2 на овој член не се придржуваат кон 
одредбите на овој закон, Министерството за внатрешни 
работи донесува решение за отстранување на недоста-
тоците во определен рок кој не може да биде подолг од 
три месеци. 

Член 33 
Дозволата за работа ќе се одземе ако правното лице 

кое врши обезбедување на лица и имот: 
1) повеќе не ги исполнува условите определени со 

овој закон и > г ч 
2) не ги отстрани недостатоците ворокотут$рден со 

решението од член 32 став 3 на овој закон. 

Член 34 
Министерството за внатрешни работи ќе ги одземе 

овластувањата на Комората утврдени со овој закон, 
доколку истата не ги отстрани недостатоците во рокот 
предвиден со решението од член 32 став 3 на овој закон. 

Член 35 
Против решението од членовите 33 и 34 на овој 

закон, правното лице, односно Комората имаа право на 
жалба во рок од 15 дена до надлежната комисија на 
Владата на Република Македонија. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 денари ќе се 

ќазни за прекршок правно лице ако: 
1) врши дејност обезбедување на лица и имот без 

дозвола за работа (член 5 став 2); 
2) не склучи со странката договор за обезбедување , 

согласно со член 11 на овој закон; 
3) извршува или склучува договори за работа од 

надлежност на државни органи (член 12 став 1); 
4) извршува работи сврзани со наплата на долг (член 

12 став2); 
5) употребува методи и средства кои со закон не се 

дозволени или за чија примена се овластени само над-
лежни државни органи (член 13); 

6) во случај на престанување на работниот однос на 
работникот кој врши обезбедување, не ја достави леги-
тимацијата за поништување до Комората (член 16); 

7) во рок од 24 часа писмено не го извести Министер-
ството за внатрешни работи за употребата на сред-
ствата на присилност (член 19); 

8) во рок од 24 часа писмено не го извести Министер-
ството за внатрешни работи за употребата на огнено 
оружје (член 21 став 5); 

9) работната облека не е во согласност со член 24 на 
овој закон; 

10) нема организирано обезбедување во согласност 
со овој закон (член 25); 

11) не води евиденција за склучените договори за 
обезбедување (член 29 став 1); 

12) на барање на Министерството за внатрешни ра-
боти не ја достави на увид евиденцијата и склучените 
договори за обезбедување (член 29 став 2) и 

13) не овозможи вршење на надзор или ако не ја 
стави на располагање соодветната документација или 
ако не ги даде потребните податоци и известувања 
(член 32 став 2). 

За прекршоците од став 1 точки 1, 3, 4, 5, 8 и 13-на 
овој член на правното лице ќе му се изрече мерката на 
безбедност забрана на вршење на дејноста обезбеду-
вање на лица и имот во траење од шест месеци до една 
година. 

Член 37 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се 

казни за прекршок физичко лице ако: 
1) врши работи на обезбедување на лица и имот без 

лиценца за работа, (член 8 став 1); 
2) извршува работи сврзани со наплата на долг (член 

12; став 2); 
3) употребува методи и средства кои со закон не се 

дозволени или за чија примена се овластени само над-
лежни државни органи (член 13); 

4) при вршењето на работите не носи легитимација 
(член 14); 

5) не ја покаже легитимацијата во случај кога се 
повикува на своите задачи или не ја покаже легитима-
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цијата на барање на овластено службено лице на Мини-
стерството за внатрешни работи (член 15); 

6) примени физичка сила спротивно на член 17 став 
2 од овој закон; 

7) при употребата на средства на присилба или ог-
нено оружје не го предупреди гласно лицето спрема кое 
ќе го употреби тоа средство, односно оружје (членови 
17 став 3, 18 и 21 став 4). 

8) употреби средства на присилба спротивно на член 
18 од овој закон; 

9) во рок од 24 часа писмено не го извести Министер-
ството за внатрешни работи за употребата на сред-
ствата на присилност (член 19); 

10) не присуствува на организираното гаѓање со 
оружје со кое е вооружено, најмалку еднаш годишно 
(член 20 став 2); 

11) употреби огнено оружје спротивно на член 21 
ставови 1 и 3 од овој закон; 

12) во рок од 24 часа писмено не го извести Мини-
стерството за внатрешни работи за употребата на ог-
нено оружје (член 21 став 5); 

13) употреби огнено оружје спротивно на член 22 од 
овој закон и 

14) при вршењето на работата не носи работна 
облека, односно носи работна облека која е идентична 
.со униформата на припадниците на државни органи 
(членови 23 и 24). 

За прекршоците од став 1 точки 1, 2, 3, 6, 7, 11, Д2 и 
13 на овој член на физичкото лице ќе му се изрече 
мерката на безбедност забрана на вршење на дејноста 
обезбедување на лица и имот во траење од три месеци 
до една година. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 , 
Комората ќе се основа кога ќе се здружат најмалку 

десет работници за обезбедување. 
До основање на Комората, овластувањата на Комо-

рата предвидени со овој закон ќе ги врши Министер-
ството за внатрешни работи. 

Член 39 
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе 

се донесат во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 40 
Постојните правни лица што вршат обезбедувања на 

лица и имот се должни својата работа да ја усогласат со 
овој закон во рок од една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

.Работниците кои вршат обезбедување на лица и 
имот, можат да ги вршат работите и задачите и по 
влегувањето во сила на овој закон, но најдолго две 
години од денот на влегувањето во сила на подзакон-
ските прописи предвидени со овој закон, во кој рок се 
должни да го положат стручниот испит. 

Член 41 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за општествена самозаштита („Службен 
весник на СРМ" број 18/76, 25/76 и 37/87). 

Член 42 
Овој закон влегува во сила осмиот де« од денот на 

објавувањето во „Службен весник ш РепубЛ»<ка Ма-
кедонија". 

1931. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ 
ЗАКОНИК 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Кривичн>и т законик, 

што Собранието на Република Македонка го донесе 
на седницата одржана на 14 декември 1999 година. 

Број 07-4574/1 За претседател 
14 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Член 1 
Во Кривичниот законик („Службен весник на Репу-

блика Македонија" број 37/96) во членот 10 став (2) 
зборот „нескриена" се заменува со зборот „нескри-
вена". 

Член 2 
Во членот 12 став (2) сврзникот „и" се заменува со 

сврзникот „или". 
Член 3 

Во членот 47 став (2) по зборот „прекршок" зборо-
вите: „или стопански престап" се бришат, а по зборот 
„прекршокот" се става точка и зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 4 
Во членот 51 став (4) по зборовите: „на издржување 

на оваа казна" зборот „ќе" се заменува со зборот „не". 
Член 5 

Во членот 68 став (2) по зборот „безбедност" се 
става запирка и се додава зборот „здравјето". 

Член 6 
Во членот 84 став (2) точка 1) зборовите: „или во 

посебна установа за лекување и оспособување" се бри-
шат. 

Во точка 2) по зборот „година" запирката се заме-
нува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

Член 7 
Во членот 122 став (6) точка а) пред зборовите: 

„избран или именуван функционер" се додаваат зборо-
вите: „претседателот на Република Македонија". 

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи!: 
„(7) Како странско службена лице* кога тоа е озна-

чено како сторител на кривично дело, се смета лицето 
кое во странска држара врши некој а од функциите или 
должностите определени во точките од а) до г) од ста-
вот 6 на овој член". 
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Во ставот (7) кој станува став (8) се додава нова 
реченица која гласи: „Под странско правно лице се 
подразбира јавно или приватно претпријатие, установа, 
фонд, банка, трговско друштво или друг облик на орга-
низираност според законите на странска држава во 
вршење на стопански, финансиски, банкарски, тргов-
ски; услужни или други дејности, кој има седиште во 
друга држава, или претставништво во Република Маке-
донија, или е основано како меѓународно друштво, 
фонд, банка или установа". 

Во ставот (8) кој станува став (9) по зборовите: „на 
овој законик" се додава нова реченица која гласи: 
„Кога е тоа посебно предвидено со овој законик, како 
Одговорно лице се смета и лицето кое врши посебна 
функција или овластување или на кое му е доверено 
самостојно вршење на определени работи во странско 
правно лице, како и лицето кое е претставник на стран-
ско правно лице во Република Македонија". 

По ставот (9) кој станува став (10), се додава нов 
став (11) кој гласи: 

„(11) Како лице кое врши работи од јавен интерес се 
смета лицето кое врши функции, должности или ра-
боти од јавен, односно општ интерес, како што се на-
ставник, воспитувач, лекар, социјален работник, нови-
нар, нотар, адвокат или друго лице, кое тие работи ги 
врши самостојно или во правно лице што врши дејност 
од јавен, односно општ интерес определен со закон". 

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) стану-
ваат ставови (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18). 

Во ставот (17) кој станува став (19) по бројот „1,5" 
зборот „промили" се заменува со зборот „грам - про-
мил". 

.Ставовите (18), (19), (20) и (21) стануваат ставови 
(20), (21), (22) и (23). 

Член 8 
Во членот 123 став (2) точка 6) по зборот „живот" се 

додаваат зборовите: „суд*да, јавен обвинител или адво-
кат, при вршењето на неговата функција, односно деј-
ност или". 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3) Со затвор од најмалку десет години или со до-

животен затвор ќе се казни тој кој со умисла ќе лиши од 
живот две или повеќе лица, за кои претходно не му 
било судено, освен ако не се работи за кривични дела од 
член 9 став (3), член -10 став (3) и членовите 124,125 и 
127". 

Член 9 
Во членот 130 став (1) зборовите: „едра година" се 

заменуваат со зборовите: „три години". 
Член 10 

Во членот 133 по зборот „оружје" зборот „или" се 
брише, а по зборот „орудие" се додаваат зборовите: 
„или друго средство". 

Член 11 
Во членот 172 став (1) по зборот „казна" се додаваат 

зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари". 
Во ставот (2) по зборот „казна" се додаваат зборо-

вите: „од најмалку 40.000,00 денари". 
Во ставот (3) по зборот „со" се додаваат зборовите: 

„парична казна од најмалку 50.000,00 денари или со". 
Член 12 

Во членот 173 став (1) по зборот „казна" се додаваат 
зборовите „од најмалку 10.000,00 денари". 

Во ставот (2) по зборот „казна" се додаваат зборо-
вите: „од најмалку 20.000,00 денари". 

Член 13 
Во членот 174 став (1) по зборот „казна" се додаваат 

зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари". 

Во ставот (2) по зборот „казна" се додаваат зборо-
вите: „од најмалку 40.000,00 денари". 

Во ставот (3) по зборот „со" се додаваат зборовите: 
„парична казна од најмалку 50.000,00 денари или со". 

Члев 14 
Во членот 175 став (1) по зборот „казна" се додаваат 

зборовите: „од најмалку 10.000,00 денари". 
Во ставот (2) по зборот „казна" се додаваат зборо-

вите: „од најмалку 20.000,00 денари". 

Член 15 
Во членот 176 ставот (3) се менува и гласи: 
„(3) За изнесување или пронесување на лични и се-

мејни прилики што е сторено во вршењето на работете 
од јавен интерес или при одбрана на некое право, сто-
рителот нема да се казни ако ја докаже вистинитоста на 
своето тврдење". 

Член 16 
Во членот 184 став (2) зборовите: „службена долж-

ност" се заменуваат со зборот „предлог". 

Член 17 
Во членот 186 став (5) зборовите: „приватна тужба" 

се заменуваат со зборот „предлог". 

Член 18 
Во членот 187 став (4) зборовите: „приватна тужба" 

се заменува со зборот „предлог". 

Член 19 
Во членот 188 став (1) зборовите: „шест месеци до 

пет" се заменуваат со зборовите: „една до десет". 

Член 20 
Во членот 202 став (1) зборовите: „иако е во мож-

ност" се бришат. 
Член 21 

Во насловот пред членот 212, како и во ставот (1) на 
овој член зборот „лечење" се заменува со зборот „леку-
вање". 

Член 22 
Во насловот пред членот 215, како и во ставовите 

(1), (3) и (4) на овој член зборот „прекурзори", односно 
„прекурзори^" се заменува со зборот „прекурсори", 
односно „прекурсорите". 

Член 23 
Во насловот пред членот 216, како и во ставовите (1) 

и (3) на овој член по зборот „дроги" запирката се 
брише, се додава сврзникот „и", а зборовите „и прекур-
зори", односно „и прекурзори^" се бришат. 

Член 24 
Во членот 217 став (4) по бројот „205" зборовите: 

„став 3" се заменуваат со зборовите: „став 4". 

Член 25 
Во членот 218 став (3) зборовите: „за делото од став 

1" се заменуваат со зборовите: „со парична казна или". 

Член 26 
Членот 229 се менува и гласи: 

„(1) Тој кој лови риба со експлозив, струја, отров, 
замајни средства, средства за подводен риболов, ости, 
непосредно со раце, мрежа или други средства со кои е 
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забранет риболовот, ќе се казни со парична казна или 
со затвор до една година. 

(2) Ако поради делото од став 1 настапи имотна 
штета од големи размери или е прибавена поголема 
имотна корист, сторителот ќе се казни со парична 
казна или со затвор од три месеци до три години. 

(3) Ако поради делото од став 1 е предизвикан по-
мор на риба во големи размери, сторителот ќе се казни 
со затвор од шест месеци до пет години. 

(4) Уловената риба и средствата за риболов ќе се 
одземат." 

Член 27 
Во членот 230 став (3) зборовите: „од една до пет 

години" се заменуваат со зборовите: „до една година". 

Член 28 
Во членот 236 став (1) точка 6) зборот „за" се заме-

нува со зборот „со". 
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Ако вредноста на украдениот предмет е мала и 

сторителот одел кон тоа да присвои предмет од таква 
вредност, ќе се казни со парична казна или со затвор до 
три години". 

Член 29 
Во членот 239 став (1) по зборот „противправно" се 

додаваат зборовите: „за себе или за друг". 

Член 30 
Во членовите 264 и 267 зборот „регистратурски" се 

заменува со зборот „документарен". 

Член 31 
По членот 274 се додава нов наслов и член 274-а, кои 

гласат: 
„Издавање акцептен налог без покритие. 

Член 274-а 
(1) Тој кој ќе издаде акцептен налог, за кој знае дека 

во моментот на пристигнување на наплатата ќе нема 
средства на неговата сметка во износ на кој е издаден 
акцептниот налог, ќе се казни со парична казна или со 
затвор до три години. 

(2) Ако сторителот можел да знае дека во моментот 
на пристигнување на наплатата ќе нема средства на 
неговата сметка во износ на кој гласи акцептниот на-
лог, ќе се казни со парична казна или со затвор до една 
година. 

(3) Гонењето се презема по предлог." 

Член 32 
Во членот 278 став (2) по зборот „закана" се дода-

ваат зборовите: „или надвор од легален премин или со 
користење на специјален начин и средства за криење на 
стоките". 

Член 33 
Во насловот пред членот 333 по зборот „Напад" 

зборот „на" се заменува со зборот „врз". 

Член 34 
Во членот 341 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Тој кој без оправдана причина, иако е повикан 

со поединечна покана, нема да се јави во определено 
време кај надлежниот државен орган во врска со вове-
дувањето на воена евиденција, лекарски преглед, ре-
грутирање, служење на воениот рок, соопштување на 
воен распоред или учество на воена вежба, ке се,казни 
со парична казна или со затвор до една година." 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Нема да се казни сторителот на делото од ставо-

вите 2 и 3 ако доброволно се јави кај надлежниот држа-
вен орган." 

Член 35 
Во членот 348 ставот (2) зборот „одбивање" се заме-

нува со зборот „обивање". 

Член 36 
Во членот 353 по ставот (3) се додава нов став (4), 

кој гласи: 
„(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и 

одговорно лице, одговорно лице во странско правно 
лице што има претставништво или врши дејност во 
Република Македонија или лице што врши работи од 
јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на него-
вото посебно овластување или должност." 

Член 37 
Во членот 355 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи: 
„(4) со Казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и 

одговорно лице, одговорно лице во странско правно 
лице што има претставништво или врши дејност во 
Република Македонија, или лице кое врши работи од 
јавен интерес, ако делото е сторено во вршење на него-
вото посебно овластување или должност." 

Член 38 
Во членот 357 став (1) ред трети по зборот „корист" 

се додава зборот „за", а по зборот „изврши" зборот 
„за" се брише. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Со казна од ставовите 1, 2 и 3 ќе се казни и 

одговорно лице и лице кое врши работи од јавен инте-
рес, ако е делото извршено во врска со стекнување, 
остварување или одземање права утврдени со закон или 
заради стекнување корист или нанесување штета на 
друг, одговорно лице во странско правно лице, како и 
странско службено лице што делото ќе го стори на 
штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или 
правно лице." 

Член 39 
Во членот 358 ставовите (3) и (4) се менуваат и 

гласат: 
„(3) За делото од ставовите 1 и 2 нема да се казни тој 

кој дал или ветил поткуп по барање од службено лице и 
тоа го пријави пред да дознае дека делото е откриено. 

(4) Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 се применуваат и 
кога поткуп е даден или ветен на одговорно лице, одго-
ворно лице во странско правно лице, лице кое врши 
работи од јавен интерес и странско службено лице, во 
врска со делото од член 357." 

Член 40 
Во членот 359 по ставот (3) се додаваат два нови 

става (4) и (5), кои гласат: 
„(4) Тој кој со искористување на својата службена 

или друга положба, општ углед или влијание, за на-
града или друга корист посредува кај одговорно лице, 
одговорно лице во странско правно лице што врши 
дејност во Република Македонија или лице кое врши 
работи од јавен интерес да изврши или да не изврши 
дејствие што е спротивно на неговата должност или кај 
странско службено лицева извршат кп^^а не изврши 
дејствие што е спротивно: ца неговата должност на 
штета на Република Македонија, нејзин граѓанин или 
правно лице, ќе се казни со парична казна или со затвор 
до една година. 
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(5) Ако делото од став 4 имало за последица против-
законито стекнување или губење на права, или стекну-
вање поголема имотна корист или нанесување пого-
лема штета за друг, домашно или странско правно 
лице, сторителот ќе се казни со затвор од три месеци до 
три години." 

Ставот (4) станува став (6). 
Член 41 

Во членот 404 став (1) зборот „промена" се заменува 
со зборот „преведување". 

Член 42 
Во членовите 18 став (3), 22,44 став (1), 108 став (3), 

111 став (3), 186 став (4), 188 ставови (1) и (2), 189,190, 
194 став (2), 205 став (1)', 244 став (2), 253 став (1), 257 
став (2), 273 ставови (1), (2) и (3), 288 ставови (1) и (2), 
во насловот пред членот 298, 313, 357 ставови (1), (2) и 
(3), 359 ставови (1) и (2), во насловот пред членот 382 и 
во ставот (1) на овој член, во насловот пред членот 384 
и во ставот (1) на овој член, 391 став (2), 392 став (4) и 
419 став (1) зборот „дејство", се заменува со зборот 
„дејствие". 

Член 43 
Во целиот текст на Кривичниот законик зборот 

„којшто", се заменува со зборот „што". 
Член 44 

Со денот на влегување во сила на овој закон преста-
нува да важи членот 52 став 1 точка 10) во делот „со 
ости, со подводна пушка, со огнено оружје, експлозив, 
хемиски средства, струја или други риболовни средства 
кои ги убиваат, трујат или зашеметуваат рибите", чле-
нот 56 точка 4) во делот „како и со огнено оружје, 
Подводни пушки, експлозив или хемиски и други сред-
ства со кои се убиваат, трујат или зашеметуваат риби-
те" и членот 57 став 1 точка 5) од Законот за рибар-
ството („Службен весник на Република Македонија" 
број 62/93). 

Член 45 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

бранието на Република Македонија да утврди пречи-
стен текст на Кривичниот законик. 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1932. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95 и 43/95), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Цените на услугите за задолжително осигурување 
на моторни возила кои се формирани и применети спо-
ред постојните прописи, можат да се зголемат и тоа за: 

- товарни моторни возила и автобуси до 7% и 
- други моторни возила до 10%. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денс!т на објавувањето во „Службен весник на Репу-
бликаМакедонија". 

Бр 23-5531/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година наРепублика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1933. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „КОЧО 
РАЦИН" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Кочо Рацин" - Скопје, 
што го донесе Vчилитниот одбор на седницата одр-
жана на 28.02.1996 година. 

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

Бр 23-937/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1934. 

Врз основа на член 47, став 4 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ" бр. 50/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 

„СЈУ РАЈДЕР" - БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Дом за стари лица „Сју Рајдер" - Би-
тола, што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова на седницата одржана на 5.11.1999 година. 

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

Бр 23-3843/4 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1935. 

Врз основа на член 74, а во врска со член 2, став 1 од 
Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 9.12.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ 

ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР 

Член 1 
Во Одлуката за определување на опрема, матери-

јали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер, 
број 23-1882/1 од 6.07.1998 година, во точката 2 став 1, 
во алинејата 11 по зборот „објекти" точката се брише и 
се додава следниот текст: 

„и кабинетите на претседателот на Република Маке-
донија, претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија и претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-5627/1 Претседател на Владата 
9 декември 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1936. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царини 

(„Службен весник на РМ" бр, 20/93, 63/95 и 15/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.12.1999 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 
8703 ' Патнички автомобили и 

други мо*торни возила, главно 
конструирани за превоз на 
лица (освен возилата од тар. 
бр. 8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комбиниран 
превоз на лица и стоки (од ти-
пот „караван", „комби", 
итн.) и автомобили за трки: 

8703 23 - - Со зафатнина на цилин-
дри^ над 1500 см3 до 3000 
см3: 

Нови: 
Со зафатнина на ци-

линдри над 1500 см3 до 2000 
см3: ' 

Патнички автомо-
били, составени: 

8703 23 10 И Со вграден катали-
затор 
а) Вектра 1.8 и 16 1799 ццм 1 парче 
б) Астра 1.6 и 16 1598 ццм 1 парче 

8703 23 10 91 Со вграден катали-
затор * 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. 23-5354/1 
9 декември 1999 година 

Скопје 
1937. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царини 
((„Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.12.1999 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 

лица (освен возилата од тар. 
бр. 8702),/вклучувајќи и мо-
торни возила за комбиниран 
превоз на лида и стоки (од ти-
пот „караван", „комби", 
итн.) и автомобили за трки: 

8703 23 - - Со зафатнина на цилин-
дрите над 1500 см3 до 3000 
см3: 

Нови: 
Со зафатнина на ци-

линдрите над 1500 см3 до 2000 
см3: 

Патнички автомо-
били, составени: , 

8703 23 10 11 Со вграден катали-
затор 
а) Патничко моторно возило 
Мерцедес-бенз Тип Е 240 со 
број на мотор 112911-
30526733, број на шасија Ж>В 
210061-1А-859893 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 Ѓеоргиевски, с.р. 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила, главно 
конструирани за превоз на 

Бр. 23-5354/2 
9 декември 1999 година 

Скопје 
1938. — 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Сурдулци -
Општина Радовиш. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5327/1 Директор, 
15 декември 1999 година дипл правник, Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П- Скопје се води 

парнична постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Тони Стојановски, ул."Атинска" бр.23/8, 
Скопје против тужената Сузана Бурчевска, со не-
позната адреса во Канада. 

Се повикува тужената во рок од130 дена по'об-
јавувањето на огласот, да се јави во судот, во спрб-
тивно нејзините интереси ќе ги застапува привре-
мениот застапник. За привремен застапник на туже-
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ната и е поставена адвокат Маријана Јовановска, 
бул."АВНОЈ" бр.74 локал 1, Скопје, која ќе ги зас-
тапува интересите на тужената до правосилното за-
вршување на постапката или додека не се јави во 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ХХ.П.бр.2450/ 
99. 

(41846) 

Со Решение на Меѓуопштинскиот центар за со-
цијална работа на општините во град Скопје, 
бр.3020-752 од 23.11.1999 година, за привремен 
старател на должникот Хариклија Пачура од Солун -
Грција, е поставен адвокатот Иван Чукиќ ул."Биха-
чка" бр.10-Скопје, во извршувањето иницирано од . 
доверителот РМ-Комисија за иселенички прашања, 
застапував од Јавно правобранителство на Репу-
блика Македонија, за иселување на должникот од 
стан на ул."Крсте Асенов" бр. 1/3-9 во Скопје. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интересите 
на должникот во предметното извршување, се додека 
должникот или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Органот на старателство 
не го извести судот дека на должникот му е поставен 
старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,Ц.бр.6994/99. 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се $оди процесна 
постапка за неосновано збогатување по тужбата на 
тужител ката Таири Фатиме од Гостивар преку 
полномошникот Љупчо Лазаревски, адвокат од Гос-
тивар против тужениот Таири Таир од с.Чегране, со 
непозната адреса во Р.Швајцарија. Вредност на спо-
рот 23о4о швајцарски франци во денарска против-
вредност. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, за при-
времен застапник му е поставен Алији Елјеса, стру-
чен соработник во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр.370/99. 
' (41643) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
тел ката Беќири родена Рамадани Мирјета од с.Бело-
виште против тужениот Беќири Хасим од с.Мало 
Турчане кој се наоѓа во странство со непозната ад-
реса. 

За привремен застапник на тужениот му се пос-
тавува Алији Елјеса, стручен сосработник во Основ-
ниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.876/99. (41645) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица заведен ~ гра-

ѓански предмет за сопственост по тужбата на тужи-
телот Ѓоргиев Иван од с.Ново Село, против туже-. 
ниот Ристеми Себајдин,.со непозната адреса. 

Бидејќи местото на живеење и престојување на 
тужениот не е познато, се повикува да се јави во 
Основнирт суд во Струмица .лично или да испрати 
свој полномошник во рок од 15 дена од објавувањето 
наогласот; Во; спротивно ќе му биде 'определен при-
времен застапник кој ќе ги штити неговите интереси 
до правосилноста на постапката. 

Од Основниот суд во СтрумицаДТбр. 1703/99.(41760) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2616/99, на регистарска влошка бр. 030065167-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „ПРО-
БАЛ" увоз-извоз, ДООЕЛ, с. Добрејци, Струмица. 

Единствен содружник: Апостолов Џоко од Отру ми-
ца. 

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 
01.12/1, 01.2, 01.21, 01.23, 01.24, 50.1, 50.10, 50.3, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
51.2, 51.21, 51.23, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.3$, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.5, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.1, 52.11, 52.12, 52.4, 
52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1/ 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
55.1, 55.11, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.4, 55.40, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во надворешно-трговското работе-
ње, 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. 

Управител со неограничено овластување е Апосто-
лов Џоко, застапник на друштвото со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. Ш6/99. 
(40843) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2559/99, на регистарска влошка бр. 030064597-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец 
поединец Ѓорги Доне Николов, ТП, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 78, Штип. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец одговара со целиот свој имот. 
Ѓорѓи Николов, овластен потписник. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2559/99. 

(40835) 

Основнибт суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2602/99, на регистарска влошка бр. 030065027-1-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД 
на Друштвото за услуги, трговија и такси превоз „АН-
ТЕНА ДИОРИС" Ристо Диов и др. ЈТД увоз-извоз, 
ул. „Енѓелсова" бр. 21/3, Штип. 

Содружници се Р*исто Диов и Даринка Диова, двај-
цата од Штип. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.22, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36,, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27 , 52.33 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, '52.44/3 , 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.83 , 74.84, 
92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни и непрехранбени производи, превоз на стоки и пат-
ници во меѓународниот сообраќај и малограничен про-
мет со Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за свОЈа сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целиот свој имот. 
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Ристо Диов, управител со неограничени овластува-
ња во внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2602/99. 
(40837) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2556/99, на регистарска влошка бр. 03006456?-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија, увоз-извоз „ВАИТИ" ДОО, с. Добрејци, бр. 260, 
општина Струмица. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 
14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 

15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 
26.25 , 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 
28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15 , 36.63 , 45.11, 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, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54,. 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51,, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.6р, 
74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени продукти, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедици-
ја, продажба на стоки на консигнациони складови, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 

Основачите не одговараат. 
За управител без ограничување се именува и се за-

пишува Илиев Васе. 
Управителот Илиев Васе е и застапник без ограни-

чување во надворешното трговско работење. 
Основачи на друштвото се Илиев Васе од с. До-

брејци, општина Струмица и Илиев Тони од с. Градо-
шорци, општина Василево. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2556/99. 
(40839) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2641/99, на регистарска влошка бр. 030065417-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и дроизвод-
ство „АСТЕР" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Кирил и Ме-
тоди" бр. 4, Штип. 

Основач: Љупчо Лазаров од Штип. 
Основачки влог: 153.000 денари во предмети, деви-

зна противвредност во износ од 5.000 ДЕМ. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 

3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51,32,. 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39; 51.40/ 51,41^ 
51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 

51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.88, 15.89, 15.86, 15.87, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 
15.82/1,15.82/2, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, поср<едување во 
надворешно-трговскиот промет, продажба на консиг-
национа стока од странство, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓунаро-
ден превоз на стоки. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Љупчо Лазаров, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2641/99. 
(40830) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2564/99, на регистарска влошка бр. 030064647-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Друштвото за Производство и промет „КМТ" 
ДООЕЛ, ул. „Ванчо Прке" бр. 10, Штип. 

Основање на ДООЕЛ согласно ЗТД. 
Основачки влог: 6.800 ДЕМ или 210.800,00 денар-

ска противвредност, не одговара. 
Основач: Кирил Михајлов од Штип. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 

15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 25.2,1, 25.22, 25.23 , 25.24, 
26.81, 28.11, 28.12 , 28.52, 28.61, 28.62, 28.63 , 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 298.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.56, 
29.72, 34.40, 36.11, 36.40, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50,30, 50,30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.34, 71.10, 71.21, 
71.23, 71.34, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.70, 
74.82, 74.84, надворешна трговија со п|>ехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на стока и патници во меѓународ-
ниот патен сообраќај, посредување и застапување во 
промет со стоки и услуги, малограничен промет со 
стоки и услуги со соседни држави, услуги во меѓунаро-
ден промет, меѓународна шпедиција, продажба на 
странска стока од консигнациони складишта, реек-
спорт. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот имот. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Кирил Михајлов, управител без ограничувања во 
застапувањето. •ј^а•. 

Кирил: Михајле^, -управител • без ограничувања во 
застапувањето во Ј9^д]аорецшиот трговски промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2564/99. 
(40831) 

\ 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2624/99, на регистарска влошка бр. 030065247-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги „РОМАКЛА" Увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „5-та 
Партиска Конференција" бр. 11/2, Штип. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.30, 15.13, 15.32, 15.91, 15.95, 15.98, 24.16, 25.22, 
25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.41, 
52.42, 01.13/1, 01.13/2, 01.25 , 01.41/3 , 02.01, 02.02, 
05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/2, 15.81/2', 15.86, 15.87,.15.89, 15.93,17.40/2, 17.54/ 
1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 19.30 , 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 
26.66, 28.11, 28.42, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.36, 45.11, 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, 
45.50, 50.20, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.1}, 51.19, 
51.41/1, 51.41/2, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 52.44/1, 52.44/ 
2, 52.44/3, 52.44/4, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.40, 
60.21, 60.24, 65.12/3, 74.11, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 
93.02, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48 , 52.62, 
52.63, 63.12, 72.30, 72.60, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување, 
реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на патници и стоки, продажба на стоки од кон-
сигнациони складови. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Аврамова Роза од 
Штип, управител без ограничување. 

Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2624/99. 

(40832) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1655/99, на регистарска влошка бр. 030055567-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штво за производство, трговија и услуги „СИЈЕМ" 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Сремски фронт" бр. 52, 
Штип. 

Содружник: Миладинова Соња од Штип. 
Основна главнина од 165.850,00денгили 5350 ДЕМ. 
Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.88/2, 18.21, 

18.22, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30/ 20.40, 20.51, 
20.52, 50.20, 50.30, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26,. 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 5 
2.48, 52.62, 52.63, 52.72, 55.30/1, 60.22, 60.23, 63.12, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

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

Во правниот промет со трети лица за обврските 
што ги прави друштвото одговара со сите свои сред-
ства. 

Миладинова Соња, управител со неограничени 
овластувања: > 

Во надворешно трговскиот промет, Миладинова 
Соња, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1655/99. 
(40833) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2593/99, на регистарска влошка бр. 030064937-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги „ВАРВА" ДООЕЛ, ул. „Сремски фронт" бр. 8/ 
11, Штип. 

Единствен содружник на друштвото е Тони Барба-
шки од Штип. 

Тони Барбашки, управител со неограничени овла-
стувања при застапувањето. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.40, 15.81/1, 15.81/2, 01,11/1, 01.11/2, 01.11/ 
3, 18.21, 18.22, 18.23, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2593/99. 
^ (40834) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2612/99, на регистарска влошка бр. 030065127-8-01-000, 
го запиша . во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги „СЛОГА-ГОРДАН" ДООЕЛ увоз-извоз, Св. Ни-
коле, с. Кадрифаково. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.23, 
01.24, 01.30, 15.71, 15.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.л30/3, 50.40/1, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 71.10, 71.21, 71.31, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз 
на стоки, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Ѓоргиев Јордан, 
управител без ограничување. 

Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2612/99. 

(40825) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

2555/99, на регистарска влошка бр. 030064557-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Александар Бранко Крстевски, ТП, ул. 
„Светиниколска" бр. 11, Св. Николе. 

Дејности: 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, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а 
за обврските сторени во правниот промет со трети ли-
ца одговара лично со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Александар Крстевски. 
—Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2555/99. 

(40826) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2558/99, на регистарска влошка бр. 030064587-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трго-
вец поединец ЈБубиша Тодор Китанов, ТП, ул. „Јаким 
Спиров" бр. 18, Пробиштип. 

Основач е Љубиша Китанов од Пробиштип. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

521.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во правниот промет со трети лица тргове-
цот поединец одговара лично и со целиот свој имот. 

Овластен потписник и управител е Љубиша Тодор 
Китанов, без ограничувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2558/99. 
(40827) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2578/99, на регистарска влошка бр. 030064787-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП Трго-
вец поединец Јован Милан Крстевски ТП „СПАС", ул. 
»Доне Божинов" бр. 22, Пробиштип. 

Основач на трЈ^фцот поединец е Јован Крстевски 
од Пробиштип. -

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во правниот промет со трети лица тргове-
цот одговара лично и со целиот свој имот. 

Овластен потписник и управител е Јован Крстев-
ски, со неограничени овластувај . 

Од Основниот суд во Штип, Трег., бр. 2578/99. 
(40828) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2642/99, на регистарска влошка бр. 030065427-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трго-
вија „ВТА" ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Христијан Кар-
пош" бр. 111, Штип. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 
17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, ^18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.63, 65.11, 65.12/1, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/ 
4, 65.21, 65.23 , 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одгдвара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ванчо Трајовски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2642/99. 
(40829) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
957/99, на регистарска влошка бр. 030048587-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало „ЛИЛИ КОМЕРЦ 

П" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „11-ти Октомври" бр. 5-2/ 
19, Струмица. 

Единствен содружнк е Лила Стајковиќ од Струми-
ца. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61,. 15.62, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/2, 21.25, 24.42, 24.66, 
25.22, 25.24, 28.52, 33.50, 45.43, 45.44, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.17, 51.19, 51.34, 51.37, 51.39, 51.46, 
51.47, 52.1, 52.12, 52.33, 52.48, 52.61, 60.22, 60.24, 
65.12/3, 74.82, 74.13, надворешна трговија со прехран-
бени стоки, надворешна трговија со непрехранбени 
стоки, малограничен промет со соседните држави, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, консигнацио-
ни работи, реекспрот и шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот, а за обврските на 
друштвото единствениот содружник не одговара. 

Лила Стајковиќ, управител на друштвото и застап-
ник во надворешно-трговскиот промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд во Штеп, Трег. бр. 957/99. 
(40821) 

/ 
Основниот суд во Штип,' со решението Трег. бр. 

2357/99, на регистарска влошка бр. 030062577-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД 
на Јавно трговско друштво за трговија и производство 
„ДИТЕКС" Ристов Ангел и др. ЈТД, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 87, Виница. 

Со договор од 24.06.1999 г. основано е Јавно тргов-
ско друштво за трговија и производство „ДИТЕКС" 
Ристов Ангел и др. ЈТД Виница, со седиште во Виница 
на ул. „Маршал Тито" бр. 87. 

Содружници се Ристов Ангел и Ристова Станка од 
Виница. 

Содружниците вложуваат по 200,00 денари. 
Дејности: 20.10/1, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 36.11, 

36.13, 36.14, 50.30/1, 50.30/2, 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, 51.43, 51.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, 51.42/1, 51.42/2, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4. 

Во правниот промет со трети лица ЈТД ќе настапу-
ва во свое име и за своја сметка со неограничени овла-
стувања, а за обврските на ЈТД секој содружник одго-
вара на доверителите непосредно со целиот свој имот 
и солидарно со другиот содружник. 

Управител со неограничени овластувања на ЈТД е 
Ристова Станка. 

Застапник на ЈТД во надворешно-трговскиот про-
мет со неограничени овластувања е Ристова Станка. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2357/99. 
(40823) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2522/99, на регистарска влошка бр. 030064227-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на Тргове-
цот поединец Марина Павле Манасиева „ГАП" ТП, 
ул. „Вера Циривири" бр. 10, Виница. 

Основач на трговец поединец е Марина Павле Ма-
насиева. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка неограничено, а за обврските во 
правниот промет одговарасо целокупниот имот. 

За управител е именована Марина Павле Манасие-
ва, со неограничени овластувања. 
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Дејности: 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, 52.46, 52.47, 52.50. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2522/99. 
(40824) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1025/99 на регистарска влошка бр. 030049267-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт, 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
„МАНЕКС" увоз-извоз ДООЕЛ ул. Ѓорѓи Трајков" 
бр. 10, Струмица. 

Единствен содружник е Андреј Манолев. 
Дејности: 60.24, 60.52, 52.22, 52.11, 52.41, 52.43, 

51.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 51.51, 51.57, 55.40, 
55.11, 63.30, 63.40, 18.21, 19.20, 74.13, 74.12, 01.11/1, 
01.21, 50.20, 28.21, 93.02, 25.24, 36.63, 74.84, 20.10, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со соседните држави, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, консигнациони работи, 
реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција. 

Застапник во надворешно трговскиот промет е 
Ванчо Манолев, управител со неограничено овласту-
вање. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1025/99. 
(40820) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

3.Е.бр.655/99 од 12.11.1999 година, го запиша следното: 
1.Се утврдува дека програмата на статутот на 

здружението на граѓани Организација на жените на 
општина Карпош со скратено име ОЖК со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 12.12.1995 година 
се во согласност со Законот*за здруженија на граѓани и 
фондации. ; 

П.Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.број 
559 се запишува здружението на граѓани Организација 
на жените на општина Карпош со скратено име ОЖК 
со седиште во Скопје на ул."Партизански Одреди" б.б. 
кое го застапува претседателот. Евица Стојановска од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (41118) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 15/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружението Атлетски клуб „Велес" од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението Атлетски 
клуб „Велес" е на ул. „Маршал Тито" бр. 59/1, во Ве-
лес. 

Здружението е во својство на правно лице од 08-06-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41382) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 29/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружението Стрелачки клуб „Велес" од 
Велес. 

Здружението' ќе дејствува' на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението Стрелачки 
клуб „Велес" од Велес е на ул. „Ленинова" бб. 

Здружението е во својство на правно лице од 12-01-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41383) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 30/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружението „Визија" - Центар на научна 
фантастика на Македонија од Велес. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општина 
Велес, а седиштето на Здружението е во Велес на ул. 
„Благој Ѓорев" бр. 69-1/10. 

Здружението е во својство на правно лице од 07-04-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41384) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 60/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружението Навивачки клуб „Гемиџии" од 
Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението навивачки 
клуб „Гемиџии" е на ул. „11-ти Октомври" бр. 15/1 во 
Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 07-10-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41385) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 62/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружениево Клуб за лесни летала „Аки-
ла", од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението Клуб за лесни 
летала „Акила", од Велес е на ул. „Солунска" бр, 9 во 
Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 29-10-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41386) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ бр. 63/99 го 
запиша во регистерот на Здруженијата на граѓани и 
фондации, Здружението Билјард клубот „Стека" од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на ова здружение е во Велес на 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 10. • , 

Здружението е во својство на правно лице од 09-09-
1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41387) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 64/99 го 
запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението на еколошкото друштво „Бре-
за" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението на еколош-
кото друштво „Бреза" е на ул. „Јовче Ќучук" бр. 27 вб 
Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
05:11.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41383) 
\ 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 65/99 го 
запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението на граѓани „Унија 2000" - Здру-
жение за прокламирање/на човековите права од Велес. 
Здружението ќе дејствува на територија на општина 
Велес, а седиштето на Здружението е во Велес на ул. 
„Миле Милевски" бр. 7. 

Здружението е во својство на правно лице од 
40.11.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41389) 

( 
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Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 66/99 го 
запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението на Планинарското спортско 
друштво „Масло дај на" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Планинарското спортско 
друштво „Благој Ѓорев" е при прехранбената инду-
стрија „Маслодајна" во Велес." ^ 

Здружението е во својство на правно лице од 
03.12.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41390) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 67/99 го 
запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението КК Велес 2 ООО од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението КК 2 ООО од 
Велес е во Велес на ул. „Благој Ѓорев" бб. 

Здружението е во својство на правно лице од 
05.11.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41391) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ бр. 68/99 го 
запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и 
фондации Здружението на граѓани и фондации тени-
скиот клуб „Тедико" - АБ од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Велес, а седиштето на Здружението тенискиот 
клуб „Тедико-АБ" од Велес на ул. Андов Шурков бб. 

Здружението ^ во својство на правно лице од 
30.11.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (41392) 

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 1/98 
од 4.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации Спортското риболовно 
друштво „Костреш" од Богданци ул. „М. Тито" бб. 

Иницијатори за основање на Здружението се: Алек-
сандар Турикаш, Ристо Караколев, Тони Џиџев, Гли-
гор Минфов, Боро Ристевски сите од Богданци. 

Основна дејност на Друштвото е планско и спортско 
рибарање на риболовниот ревир, развивање на спорт-
ска вештина и другарство меѓу спортските риболовци, 
омасовување со нови членови, заштита и унапредување 
на рибниот фонд и еколошка заштита на риболовниот 
ревир. 

Лице овластено за застапување на ова Здружение е 
лицето Александар Турикаш од Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (41393) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 
31/99 од 19.11.1999 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во' регистарот на Здруженија за 
граѓани и фондации на Центар за ментално ретарди-
рани и хендикепирани деца „Светлина" кое е основано 
за остварување на правата на ментално ретардирани^ 
и хендикепирани деца и нивната заштита. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. 
„Маршал Тито" бр. 47. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (41394) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 
32/99 од 23.11.1999 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија за 
граѓани и фондации на „Младински совет на Св. Ни-
коле кое е основано заради добороволно здружување 
на поединци и други организации што опфаќаат мла-

дина, заради меѓусебна соработка и заради застапување 
на заедничките интереси во јавноста кон органите на 
власта и соработка на младинските организации и асо-
цијации од земјата и светот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. „Пи-
онерска" бр. 10. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (41395) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 70/99 се 
запишува Здружение на граѓани Културно уметничко 
друштво "Беса" - Гостивар со седиште во Гостивар кое 
го застапуваат Хилмија Дервиши, Кочи Рамадан, Гаши 
Џафер, Деари Максут, Хасани Енвер, Кочи Емсале и 
Деари Сафије. 

Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на унапредување, организирање и развива-
ње на културата и уметноста, на граѓаните кои имаат 
желба и склоности за културно уметничка работа 

Од Основниот суд во Гостивар. (41604) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.Згф.бр.90/99 се запишува здружението на 
граѓани под име: Здружение на граѓани "Балет е Југут -
Јужни бранови" - (Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да ги негува 
фолклорот, традицијата и обичаите на регионот во кој 
дејствуваат. 

Седиштето на здружението на граѓани е на ул.'Тоце 
Делчев" бр. 284 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е Положани Недим. 

Од Основниот суд во Охрид. (41764) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации се запишува со решението Рег.Згф.бр.74/99 
од 09.11.1999 година Фото клуб "Охрид" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: популаризација 
и унапредување на фотографијата, општи, идејно, 
културно, уметничко и техничко образование на 
членовите, проширување на нивните знаења, 
организирање и учество на изложби во земјата и 
странство, оспособување на стручни кадри, како и 
преземање на други активности од интерес за 
членството. 

Седиштето на здружението е на ул."7-ми Ноември" 
бр. 58, во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Лазар Коњаноски. 

Од Основниот суд во Охрид. (41767) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр.41/99 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на стечајни работници од АД 
"Хартија" - Кочани, со седиште во Кочани, на ул. "Вера 
Попова" бр. 53, Кочани. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Ванчо Ѓоргиев од 
Кочани. 

Здружението е основано заради вршење на следните 
цели и задачи: остварување на исплата на неиспла-
тените лични доходи, остварување на придонесите по 
основ на личниот доход, заштита на правата на 
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работниците како иматели на -акции, остварување на 
права од работниот однос и социјална сигурност на 
членовите на здружението. 

Здружението на стечајни работници од АД "Хар-
тија" - Кочани, стекнува својство на правно лице од 
23.11.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (41772) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ред. број 130 за 1999 година се запишува основање 
на Здружение на граѓани со име Младинска фудбалска 
школа "11-ти Октомври" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на Младинската фуд-
балска школа "11-ти Октомври" - Прилеп се: поттик-
нување, омасовување и унапредување на фудбалскиот 
спорт и фудбалските активности на децата и млади-
ната, усовршување на стручните кадри и стручната 
работа, соработка со други фудбалски школи, 
организирање на фудбалски турнири и друго. 

Седиштето на школата е во Прилеп на ул."Алексан-
дар Македонски" бб. 

Лице овластено за застапување е Лазар Стојаноски 
од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41769) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Сг.бр. 
42/99 од 03.12.1999 година, објавува дека се отвара 
стечајна постапка над стечајниот должник Произ-
водно, трговско услужно претпријатие "МС Трејд" 
Кавадарци, ул."Партизанска" бр. 8, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (41250) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
I нието на стечајниот совет Ст.бр. 148/99 од 26.11.1999 

година е отворена стечајна постапка над Трговец 
поединец Драгица Киро Маџирова од Сгрумица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот и истата да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат наведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
-објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ'. ^ 

По правосилноста на решението, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица 1 (41251) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.235/99 
од 06.12.1999 година над Претпријатието за произ-
водство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз 

; "Цвета-7" од Битола, ул."Ружа Делчева" бр. 15-1-7 и 
жиро сметка 40300-601-34004 при ЗИП Битола со 
дејност трговија отворен стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41320) 

. Основниот суд во Штип објавува дека со решението 
Ст1бр. 188/99 се =дава согласност за отпочнување на 
постапката за трансформација"на ДОО за сточарство и 
преработки "Овче Поле" - Свети Николе, согласно 
одлуката за трансформација. 

Стечајната постапка на ДОО сточарство со прера-
ботки "Ове Поле" - Свети николе се запира. 

Се организира ДОО за сточарство и преработки? 
"Овче Поле" - Свети Николе како Акционерско 
друштво согласно одлуката за трансформација на 
општествениот капитал и Програмата за финансиска и 
сопственичка трансформација. 

Од Основниот суд во Штип. (41452) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 126/96 од 31.03.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над ПТ "Виор" - Штип, со решени-
ето Ст.бр.224/96 од 31.03.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над ПТ "Ексим" - Штип, со 
решението Ст.бр. 90/97 од 31.03.1998 година не е 
заклучена стечајната постапка над ПУТ "Нецко"-
Штип, со решението Сг.бр.45/97 од 31.03.1998 година е 
заклучена стечајната постапка над ПТУ "Плус" с. Стар 
Караорман, со решението Сг.бр.240/96 од 31.03.1998 
година е заклучена стечајната постапка над ТП "Бес" -
Штип, со решението Сг.бр. 186/96 од 31.03.1998 година 
е заклучена стечајната постапка над ТТП "Минитранс" 
Штип. 

По правосилноста на споменатите решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпри-
јатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (41377) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението 
Ст.бр. 164/96 од 31.03.1998 година е \ заклучена 
стечајната постапка над УТП "Ди•ки" - Штип, со реше-
нието Ст.бр.75/97 од 31.03.1998 година е заклучена 
стечајната постапка над ПП "Дени-пром" - Штип, со 
решението Ст.бр. 208/96 од 31.03.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над ППУТ "Елвискомерц" -
Свети Николе, со решението Сг.бр.132/96 од 31.03.1998 
година е заклучена стечајната постапка над УТИ 
"Американ-бленд"-Штип, со решението Сг.бр. 168/96 
од 31.03.1998 година е заклучена стечајната постапка 
над ППС "Торнадо" - Штип. ' 

По правосилноста на споменатите, решенија, овие 
претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпри-
јатијата. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (41378) 

Со решение на Окружниот стопански суд во Скопје 
Ст.бр.1921/93 од 16.11.1994 година, отворена е стечајна 
постапка над должникот ППУ "Борец" од Велес, 
ул."Димитар Влахов" бб. 

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Раде Ќаначковиќ од 
Велес. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања Кидрич" бр. 4/3, со дејност градежништво со. жиро 
се закажува за_ден 24.01.2000 година во 10,00 часот, с м е т к а 40300-601-51313 при ЗПП - Битола, отвори 
соба број 5, П кат при овој суд. стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Велес. (41574) 0 д Основниот суд во Битола. (42401) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
236/99 од 08.12.1999 година над Друштвото за произ-
водство, шпедиција, трговија на големо и мало "Сашо 
Кузевски-Куна" ДООЕЈ1 - Битола, ул."Пожаревачка" 
бр. 72, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-59988 
при ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

• Од Основниот суд во Битола (41650) 

Основниот суд во Кичево со решението Сг.бр. 51/99 
од 08.12.1999 година отвори стечајна постапка над 
должникот ТП "Црвица" - Кичево, с. Црвивци, но 
истата не се спроведува, поради намање на стечајна 
маса за намирување на трошоците за постапката. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Трговец поединец за превоз на патници "Црвица" - с. 
Црвивци, согласно член 64 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (41654) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 215/99 
од 01.12.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало "Руп-Жуб Промет" увоз-
извоз од Демир Хисар, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-51612, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

О^ Основниот суд во Битола. (41731) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 223/99 
од 30.11.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија, угостителство, туризам. 'Тот-Комерц" од 
Битола, бул."1-ви Мај" бр. 136,со дејност угостителство 
жиро сметка 40300-601-31413 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (41736) 

Со решението Ст.бр. 101/99 од 23.11.1999 година, 
Основниот суд во Прилеп отвори стечајна постапка 
кон должникот Претпријатие за производство, промет 
и услуги "Бенката" увоз-извоз, Прилеп ПО со седиште 
на ул."Мице Козар" бр. 149 запишан во регистарска 
влошка бр. 1-14892 во Окружниот стопански суд во 
Битола со жиро сметка бр. 41100-601-27193 во Заводот 
за платен промет - Прилеп со предмет на работење 
изработка и поправка на предмети од кожа и гума 

Стечајната поставка кон должникот не се спрове-
дува но се заклучува. 

Стечајната постапка е отворена поради непосредно 
пресТојна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41739) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 243/99 
од 10.12.1999 година над Приватна здравствена органи-
зација^ динациј а по општа стоматологија "Кетидент" 
од Битола со ПО, ул ."Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 4, со дејност 
здравствена заштита жиро сметка 40300-603-4468 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (42400) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 201/99 
од 09.12.1999 година над Приватното претпријатие за 
градежништво, трговија на големо и мало, услуги и 
увоз-извоз "Доградба" од Битола со ПО, ул."Борис 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 766/99 од 20.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие „ЕМИ РОМА" д.о.о. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Димитар Густиов" бр, 28, со жиро сметка 
40110-601-331382. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Апосто-
ловска, ул. „Видое Смилевски" бр. 69 1/2. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази; а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 860/99 од 20.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, Услуги и трговија на големо и 
мало „ЕУРО 2" експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. 
„Партизански одреди" бб, со жиро сметка 40120-601-
73028. 

За ликвидатор се определува лицето Алексиќ Ру-
жица, ул. „Никола К. Мајски" бр. 41/11. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (41186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 862/99 од 4.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги „ЕКСЕ-
ЛАНС" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" 
бр. 47/1-22, со жиро сметка 40100-601-47511. 

За ликвидатор се определува лицето Даргослав Ста-
летовиќ, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 47/1-22. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до Ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпрЈдатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (41187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1170/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие за производство, промет и услуги „БА-
ВНИОН" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маџари -
2", бр. 39, со жиро сметка 40110-603-20278. 

За ликвидатор се определува лицето,-Поп-Иванова 
Даница, ул. „Павле Илик" бр. 21/16. Тел. 626-132. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
^ена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 707/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ЕНИГМА" ек-
спорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. 436, 
со жиро сметка 40100-601-113314. 

За ликвидатор се определува лицето Огненоска Ви-
олета, бул. „АВНОЈ" бр. 68/13. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во Ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1155/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„ПАМ-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 76, со жиро сметка 41500-601-
48545. 

За ликвидатор се определува лицето Павел Тома-
шевски од Скопје. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1118/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало „КЕСКИН 
АИК КОЛЕКЦИЈА" д.о.о. експорт-импорт Скопје, 
ДТЦ Мавровка - приземје бр. 17-6, со жиро сметка 
40100-601-280478. 

За ликвидатор се определува лицето Ристо Ѓорго-
новски, бул. „Црвена Армија" бр. 10/1-2. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41235) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 702/99 од 15.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговско и услужно претпри-
јатие „ЕМИН - КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. Тетово, ул. 
с. Милетино , Тетово, со жиро сметка 41500-601= 
370027. 

За ликвидатор се определува лицето Бранко Мило-
савлевски, ул. „132" бр. 4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 644/99 од 7.09.1999/година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно и трговско претпријатие „НАШ СТИЛ" ек-
спорт-импорт д.о.о. Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 74/ 
6, со жиро сметка 41500-601-53531. 

За ликвидатор се определува лицето Златко Телев-
ски, ул. „Маршал Тито" бр. 74/6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41239) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1220/99 од 25.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие „МАЈСА" Ц.О. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Шекспирова" бб, со жиро сметка 40120-
601-359527. \ 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Ка-
тица, ул. „Наум Чакарев" бр. 29. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41265) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1210/99 од 26.11.1999 година 
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е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за издавачка дејност, услуги и трго-
вија на големо и мало „ИНТЕР ВАМАК ПРЕС" Ленче 
и др. д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Мито Хаџива-
силев Јасмин" бр. 60, со жиро сметка 40100-601-282521. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Ка-
тица, ул. „Наум Цакарев" бр. 29. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1188/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и услуги „НИГО-КО-
МЕРЦ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Народен 
фронт" бр. 7/17, со жиро-сметка 40100-601-304311. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Ка-
тица, ул. „Наум Чакарев" бр. 29. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат »должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ли*квидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41267) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 935/99 од 13.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет на големо и мало со 
увоз-извоз „ВЕЛЕТЕКС" ЦО Скопје, ул. „Рамиз Сади-
ку" бб, со жиро-сметка 40120-601-33881. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
евски, ул. „Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41268) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1228/99 од 25.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија „УНИ ДЕЈ" 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Коце Металец" бр. 40-а, 
со жиро-сметка 40110-601-19296. 

За ликвидатор се определува лицето Катица Виде-
ска, ул. „Наум Чакаров" бр. 29. 4 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41274) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1074/99 од 23.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги „ДЕНИВА КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Пандил Шишков" 
бр. 20/5 со жиро-сметка 40120-601-143457.. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Па-
луровиќ Јовановска, ул. „Пандил Шишков" бр. 29/5. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41273) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр; 731/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за инженеринг, монтажа и промет „УНО-
ПРОМ" ДОО експорт-импорт ул. „Мите Богоевски" 
бр. 2/25, со жиро-сметќа 40100-601-92056. 

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стоја-
новска, ул. „Васил Главинов" ДТЦ Палома Бјанка 3 
кат, лок. 8, тел. 135-482. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41284) 

Основниот, суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 962/99 од 25.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за забавни игри и трговија на големо и мцло 
„ВАНОКС" ЦО експорт-импорт Куманово „III МУБ" 
бр. 128, со жиро-сметка 40900-601-17585. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул. „III МУБ" бр. 67 с/9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1008/99 од 12.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
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Претпријатие за производство, трговија и услуги 
„АРОМА КОМЕРЦ", Куманово, ул. „Вук Караџиќ" 
бр. 28, со жиро-сметка 40900-601-22961. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул. „III МУБ" бр. 67 с/9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје!-Скопје. (41289) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1042/99 од 12.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и услуги „РАН ТРЕЈД" ЦО увоз-извоз Куманово, 
ул. „Косовски бригади" бр. 26, со жиро-сметка 40900-
601-46007. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул. „III МУБ" бр. 67 с/9. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1088/99 од 06.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги „СИЛВИ" ЦО 
Скопје, ул. „Карл Либних" бр. 29, со жиро-сметка 
40110-601-98941. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска, ул. „Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1064/99 од 24.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги „ЦЕ-ЕС КОМПА-
НИ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. „Сава Коваче-
виќ" бр. 19/20, со жиро-сметка 40100-601-309318. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска •уј|, „Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок <)Д 30 дена по објаву-
вањето н<1 огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме: 

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41353) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1066/99 од 24.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „ЗЛАТЕ 
КОМЕРЦ - ЗАЈКО" ПО Скопје, ул. „Видое Смилев-
ски Бато" бр. 83/3-7, со жиро-сметка 40100-601-378713. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска, ул. „Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци оД денот 
на последната Објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41354) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 986/99 од 23.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет, производство, услуги и инженеринг 
„ЛЕЈДИ-ДИ ПРОЕКТ" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. 
„Јане Сандански" бр. 14-2, со жиро сметка 40100-601-
329169. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијев-
ски, ул. „Пандил Шиков" бр, 7/3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месецц од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго; 
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41355) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 808/99 од 16.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет со стоки и услуги „ДИНЕА-2000", 
д.о.о. Скопје, ул. „Илинденска" бр. 65, со жиро сметка 
40100-601-372697. 

За ликвидатор се определува лицето Сабит Алијев-
ски, ул. „Пандил Шиков" бр. 7/3. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41357) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 34/98, од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над „Панасван" Штип, со решение Л. бр. 24/99 
од 13.10,1999, година е отворена ликвидациона постапка 
над „Зоркат" Делчево, со решение Л. бр. 48/98 од 
13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка 
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над „Роз голд" Делчево, но поради немање на матери-
јални средства постапките се заклучуваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (41373) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 78/99, од 7.10.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над ТП „Елесс" Пробиштип, со решение Л. 
бр. 36/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над ПП ЗП „Нане пром" с. Босилово, со ре-
шение Л. бр. 16/99 од 13.10.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над „Старшија" с. Град, но по-
ради немање на материјални средства постапките се 
заклучуваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационата 
должници да се бришат од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на -жалба во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (41374) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. 
бр. 2/99, од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона 
постапка над „Ориент 95" Берово, со решение Л. бр. 
32/99 од 7.10.1999 година е отворена ликвидациона по-
стапка над „Спенси пром" Берово, со решение Л. бр. 
52/98 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона по-
стапка над ПТП „Аџи комерц" Штип, но поради не-
мање на материјални средства постапките се заклучу-
ваат. 

По правосилноста на решенијата ликвидационите 
должници да се бришат од регистарот на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (41376) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1197/99 од 18.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија и производство -„ИН-
ФООРГВЕР" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Вла-
димир Комаров" бр. 33-2/1, со жиро сметка 40100-601-
235335. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, ул. „Владимир Комаров" бр. 10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1095/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, туризам и 
услуги д.о.о. „ЛИВПРОДУКТ" увоз-извоз од Скопје, 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 55, со жиро сметка 40100-601-
186082. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 874/99 од 29.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, производство и услуги „МОН-
ДИ", д.о.о. експорт-импорт Скопје,4 ул. „Светиникол-
ска" бр. 29, со жиро сметка 40100-601-267082. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41426) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр: 976/99 од 01.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на стоки и услуги „ЕГС-КОМЕР-
ЦИЈА" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Владимир 
Комаров" бр. 36-3/5, со жиро сметка 40100-601-23953. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, со стан на ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41427) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1010/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги „КОМ-
ПАНИЈА ШИЦ-КО" д.о.о. експорт-импорт ул. „На-
родни Херои" бр. 21/1-23, со жиро сметка 40100-601-
269211. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
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дена, а најдоцна в<? рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41428) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1090/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало „МАКЕ-
ДОНСКА КНИГА 32" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. 
„Даме Груев" бр. 28, со жиро сметка 40100-601-125002. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41429) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1130/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговско, производно и услужно прет-
пријатие и авто школа „ФОРТУНА М-Н", д.о.о. ул. 
„50-та дивизија" бр. 20, со жиро сметка 40100-603-25269. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1134/99 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет, посредување и услуги „СО-
ЛЕ!" ц.о. увоз-извоз, посредување и услуги Скопје, ул. 
„512" бр. 4-а, со жиро сметка 40100-601-368617. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул. „Ленинова" бр. 63-2-7.. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1138/99 од 16.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Заш-

- титно, производно, услужно, трговско претпријатие на 
големо и мало „М.Г.С. КОМПАНИ" д.о.о. ул. „Антон 
Панов" бр. 6/37 со жиро сметка 40110-603-24214. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул. „Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 934/99 од 28.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, преработки и• трговија на 
големо и мало ц.о. „ДЕШАТ" увоз-извоз Дебар, ул. 
„Вел>ко Влаховиќ" бр. 92, со жиро сметка 4130-601-
7909. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, ул. „Торонто" бр. 28. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во ррк од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 982/99 од 28.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие на големо и мало „ДИДЕМ" д.о.о. 
експорт-импорт Скопје, ул. „Славеј Планина" бр. 50, 
со жиро сметка 40100-601-363467. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, ул. „Торонто" бр. 28. 

Се повикуваат доверителите; на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1003/99 од 13.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „БИ-
СЕРИ" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „ЈНА" бр. 24/2-10, 
со жиро сметка 40100-601-207202. <̂  
' За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-

ски, ул. „Торонто" бр. 28. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите» побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пр§вава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41733) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 991/99 од 10.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија, угостителство и 
услуги на големо и мало „ДЕЈАН" ц.о. од Куманово, 
ул. „Тоде Тумба" бр. 103, со жиро сметка 40900-601-
2$69. 

За ликвидатор се определува лицето Петринска 
Хилда, ул. „Бајрам Шабани" бр. 98а. 

Се повикуваат доверителите на должникот д^ ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека4 со 
решение на овој суд Л. бр. 967/99 од 03.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Друш-
тво за производство, трговија и услуги „ЌАРАНИЌ" 
Михајле ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. „Ле-
сковачка" бр. 44/1-1/3, со жиро сметка 40900-601-9027. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Дими-
тровски, плоштад „Нова Југославија" бр. 24/5. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41746) 

Се заклучува Ликвидациона постапка над произ-
водно, услужно и трговско претпријатие „Б.Ф. - ПОЛО 
I" п.о. Куманово, со седиште во с. Проевце бр. 8 и жиро 
сметка број 40900-601-32426, отворена со решение Л. 
Бр. 243/98 од 12.01.1999 година на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Паричните средства кои се наоаѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат од основачот од Куманово 
Славко Пешиќ, на ул. „III МУБ" бр. 71-1/7. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4150) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 614/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет, услуги во внатрешна 
и надворешна трговија „ФИЛОС - РИЛА" д.о.о. Кума-
ново, ул. „Индустриска" бб, со жиро сметка 4091-601-
34595. 

За ликвидатор се определува лицето Петринска 
Хилда, ул. „Бајрам Шабани" бр. 98, од Куманово. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41754) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1213/99 од 06.12,1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, маркетинг и трговија 
„КАО" експорт-импорт Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 
23/П стан 1 со жиро-сметка 40100-601-56346. 

За ликвидатор се определува лицето *Драган В е дин-
ковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков" број 9/10„ 

Се покануваат доверителите на-должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена; а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1163/99 од 22.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и производ-
ство на конфекција „БОРСАЈШНО" експорт-импорт 
ДОО од Скопје ул. „Костурска" бб со жиро-сметка 
40100-601-113564. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
со стан на бул. „Ј. Сандански" број 50/3-4. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот ма послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1242/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународна трговија и маркетинг 
„ТРАНСФЕРИ" ДОО експорт-импорт Скопје Д.Т.Ц. 
„Буњаковац" кат И, со жиро-с^етка 40100-601-332080» 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски, со стан на ул. „Рузвелтова" бр. 54. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два прима° 
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41582) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за проектирање, производство и промет „ЕНЕР-
ГО-ГАС" ДОО Скопје со седиште на улица „Арсо 
Мацков" бр. 29 и жиро-сметка број 40120-601-154800 
отворена со решение Л. бр. 296/98 од 11.01.1998 година 
на овој суд. 
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По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје 
Максимовски Горјан ул. „Арсо Миџков" бр. 29. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41586) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за производство, монтажа, промет инжинеринг 
„УНИТЕЛ" ЦО Скопје со седиште на улица „АСНОМ" 
бр. 58 и жиро-сметка број 40100-601-68216 отворена со 
решение Ј1. бр. 235/98 од 29.12.1998 година на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро-сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје 
Саздова Весна ул. „Социјалистичка Зора" бр. 51. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје> објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 767/99 од 20.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „Ј1ЕВЕР-
КУСЕН" ДОО увоз-извоз од Скопје ул. „Струмичка" 
бр. 28 со жиро-сметка 40100-601-214716. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Каснио-
ски, со стан на ул.. „Торонто" бр. 28.. 

Се покануваат доверителиве на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава: 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1. бр. 798/99 од 01.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „Д.Г-
.СТИЛ" ЦО експорт-импорт од Скопје бул. „Јане Сан-
дански" бр. 112/1-9 со жиро-сметка 40100-601-201438. 

За ликвидатор се определува лицето Игне Кадио-
ски, со стан на ул. „Торонто" бр. 28. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на_ огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41726) 

Во огласот за ликвидација бр.41074 објавен во 
"Службен весник на РМ" бр. 78 од 10 декември 1999 
година на страна 4364, во петтиот ред наместо зборот 
"ФЕЛИКС" треба да стои зборот "ФЕЛИС". 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Грашкоски Миле и Грацкоски Киро од Скопје, 
ул."Б.Договор" бр. 1/1 вршат продажба на својот недви-
жен имот - нива заведен во поседовен лист број 432 за 
Катастарска општина Воѓани, број на парцела 434, 

место викано "Долно с. трло", шума класа 1 со повр-
шина 2293 м2, секој »продавач полага право на сопстве-
ност по една половина, а продажната цена изнесува 
40.000 денари. 

Грашкоски Киро врши продажба на својот недвижен 
имот заведен во поседовен лист број 1 за КО Воѓани, 
број на парцела 435, место викано "Станково трло", ни-
ва класа 3,површина 6512 м2,а предмет на продажба се 
25/46; број на парцела 1181 место викано "Рамница 
нива" класа 2 површина 2757 м2, и број на парцела 1182 
место викано "Расаница нива" класа 2, површина 2757 
м2, купопродажната цена изнесува 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување 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 доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" 
бр. 8, Прилеп. (39934) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште на сите субјекти со право на првенство на 
купување, сопстбвеникот Бобановски Петко им нуди 
на продажба недвижност и тоа КП 349, план 4, скица 6, 
култура нива, 5 класа во површина од 1200 м2, место 
викано "Кула, запишано во ПЛ 20 за КО Арачиново 
под следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 312.000,00 дена-
ри. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста 

Понудите и изјавите за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да се достават до нотарот Верица 
Симоновска Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб, Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. • (42230) 

Се продава земјоделско земјиште-ов.градина пот 
отровна на КП број 1134/2, план 12, скица 8, место 
викано "Долни Ограѓе", класа 2, со површина од 3080 
м2, во КО Кадино, сопственост на Радојка Младенова 
на тројца *купувачи на три дела, со адреса на 
ул."Финска" бр. 121 б, Скопје, заведена во поседовен 
лист бр. 804, за цена од 620.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето 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 пону-
дата Во Спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Билјана Печовска, бул."Кузман Јосифовски-
Питу" бб, локал 1 и 2 мезанин во општина Кисела 
Вода, Ск<опје, телефон 130-666; 130-665. (41342) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива на К•П. број 
867/1,план 2, скица 4, во К.О. Матка, место викано "Не-
резина", нива петта класа, со вкупна површина од 1600 
м2, сопственост на Зендел и Фикрије, Зендел и Хатије и 
Зендели Таир, сите од Скопје, според Поседовен лист 
број 26 на К.О. Матка за цена од 90,00 денари за м2. 

Се повикуваат зедничките сопственици, соспствени-
ци и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
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изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мери Весова,на ул."Ѓорче Петров" бр10-а, 
локал 2, Скопје. (41346) 

Се продава 1/3 (една третина) идеален дел од зем-
јоделско земјиште на К•П. бр.783, план 5, скица 16, 
место викано "Уши", лозје, класа 4, со вкупна повр-
шина од 2753 м2, во К.О. Бучи Дол, ^сопственост на 
Илиевски Ѓорѓија, Илиевски Боислав, Ристевски Зла-
те, за цена од 240.000,00 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 обја-
вување на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот,Златко Николовски,бул."Партизански одреди" 
бр. 68, (барака 6), Карпош, Скопје. (41356) 

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 1534, 
место викано "Дел>ба", култура нива, класа 6, со повр-
шина од 3/6 идеален дел од 31 бб, КО Љуботен, 
сопственост на Младеновски Санде и Младеновски 
Томе, за цена од 79.150,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма до нотарот Светлана Лазаревиќ, 
општина Чаир,ул."Костурска" бр.18/5-1,Скопје.(41753) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП број 482, план 4, скица 6, место викано "Голем 
Рид", класа 6, со површина од 3.646 м2, во КО Радиша-
ни, сопственост на Ќосовска Ѓурѓа, с. Љубанци, Скопје, 
за цена од 100,00 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
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 
продавачот Ќосовска Ѓурѓа, с. Љубанци, Скопје, тел. 
235-627. (41934) 

Се продава земјоделско земјиште од КП број 
23,план 3 скица 10, место викано "Пазариште", 
култура нива, класа 5, со површина од 13822м2, 
заведена во ПЛ 349 за КО Режановце, Куманово, 
сопственост на Стојановски Малинов Данчо од 
с.Речица, Куманово, за вкупна цена од 100 000,00 
денари^ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јите што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вово на првенство,,: , 

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

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Сопот 
КП бр.3111 во в.м. „Тимјанички пат", класа 4, ек. 618, 
пл. 13 со површина од 1659 м2, и нива во КО Сопот КП 
бр.3125 во в.м. „Тимјанички пат" класа 4, пл. 13, ек. 
618, со површина од 5283 м2, видно од Поседовен лист 
број 961 за КО Сопот, сопственост на Жаклина Нико-
лова од Кавадарци, ул. „Ѓорѓи Соколов" број 78, за 
цена од 50.000 денари. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41396) 

" Се продава земјоделско земјиште~« ива во КО Гли-
шиќ КП 766, пл. 4, ек. 4 класа 5 во в.м. „Градиште" со 
површина од 1655 м2 и нива во КО Глишиќ КП 766, пл. 
4, ек. 4, класа 4 во м.в. „Градиште" со површина од 1655 
м2, видно од имотен лист број 1265 за КО Глишиќ, 
^сопственост на Павлов Лазар од с. Глишиќ, ул. „27-
ми Март" бр. 15 на 5/15 идеален дел и на Костадинов 
Костадин од с: Глишиќ, ул. ,,^7-ми Март" бр. 15 на 5/15 
идеален дел и кои продаваат двајцата сосопственици по 
3/15 идеален дел од својата сопственост за цена од 
22.000,00 денари. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во р>ок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41397) 

Се продава земјоделско земјиште-нива во КО Ка-
мендол, КП 544, пл. 4, ек. 3, класа 1, во в.м. „Черамид-
ница", со површина од 1644 м2, на КП 545, пл. 4, ек. 3, 
класа 1 со површина од 2065 м2, во в.м. „Черамидница" 
и на КП 546/2, пл. 4, ек. 3, класа 1, во в.м. „Черамидни-
ца" со површина од 641 м^, или вкупна површина на 
недвижноста 4350 м2, видно од поседовен лист број 143 
за КО Камен дол, сопственост на Јованка Филипова од 
Кавадарци, ул. „Браќа Миладиновци" број 2. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени пог-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41398) 

Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје 
во КО Ваташа на КП 1162 м2, бр. на пл. 004, бр. на ек. 
015, во в.м. „Добро дол", класа 5, со површина од 2139 
м2, видно од имотен лист број 1451 за КО Ваташа, 
сопственост на Киров Коце и Киров Глигор од с. Ва-
таша Кавадарци, ул. „И. Димов" број 12, за цена од 
33.000,00 денари. . 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 



со земјиштето> што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-мн Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41399) 

Се-продава земјоделско земјиште-нива во КО Росо-
ман на КП 3121, број на пл. 055, број на ек. 577, во в.м. 
„Тополовец" со површина од 630 м , класа 2 видно од 
Имотен лист број 1077 за Ко Росоман, сопственост на 
Смиља Крстевска, од Кавадарци, ул. „7-ми Септември" 
број 13, за цена Од 11.000,00 денари. 

Право на првенство на купувано имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се пр>одава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул̂  ;,7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41400) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Ро-
соман на КП 3122, број на пл. 055, број на ек. 770, во 
в.м. „Тополовец" со површина од 480 м^, класа 2 видно 
од Имотен лист број 1392 за КО Росоман сопственост 
на Андон Андонов од Росоман, ул. „Гоце Делчев" број 
23, за цена од 10.000,00 денари. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени по-
нуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. „7-ми Септем-
ври" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заин-
тересирани за купување. (41401) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Ка-
вадарци КП-3076, план - 12, скица - 618, в. место -
„Тимјанички пат", култура - нива, класа - 4 со повр-
шина од 3775 м2; КП - 3085, план - 12, скица - 618, в. 
место - „Тимјанички пат" култура - нива, класа - 4 со 
површина од 522 м2 и КП - 3086, план - 12, скица - 618, 
в. место - „Тимјанички пат", култура - нива, класа - 4 
со површина од 2248 м2, сопственост на Владо Филипов 
од с. Сопот, Кавадарци, видно од Поседовен лист бр. 
786, за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(41402) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Раец, 
Кавадарци КП - 265, план - 3, скица - 7, в. место -
„Гробишта", култура - нива, класа - 6 со површина од 
908 м2 КП т- 266, план 3, скица - 7, в. место - „Гробиш-
та", култура - нива, класа - 6 со површина од 2500 м2; 
КП - 266, план 3, скица - 7, в. место - „Гробишта", 
култура - лозје, класа - 5 со површина од 4348 м2 и КП -
267, план - 3, скица - 7, в. место - „Гробишта", култура 
- пасиште, класа —4 со површина од 299 м2 во сопстве-
ност на Драган Димов од Прилеп, видно од Поседовен 
лист бр. 242, за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-

нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се пролеа), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. М. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(41403) 

Се продава земјоделското земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од КП. бр. 1305 на м.в. „Дрен", нива 
3 класа, во површина од 1471 м2 и нива 2 класа, во 
површина од 2200 м2 опишани по ПЈ1. бр. 552 на КО Д. 
Палчиште за цена од 180.000,00 денари, сопственост на 
Адеми Таип од г Ц. Палчиште - Тетово. 

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 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да сс изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(41404) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино - вон парцела број 1369/1 во место 
викано „Главите", нива со површина од 35% м2 во Ка-
тастарска општина Неготино - вон, парцела број 1369/2 
во место викано „Главите", нива со површина од 4012 
м2 во Катастарска општина Неготино - вон, сопстве-
ност на Марков Љупчо од Неготино улица „Маршал 
Тито" број 270, за цена од 111.100,00 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 доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал тито" број 
138, Неготино. (41405) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кој се наоѓа на КП. бр. 800, план/скица 3/14, на место 
викано „Каменица", нива, класа 6, во пов. 2613 м2, 
евидентиран во поседовен лист број 81 за КО-Јагол, чиј 
продавач е Наумоски Станимир од Скопје, ул. „Божи-
дар Аџија" број 18/2-3, за купопродажна цена од 
40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чија недвижност граничи со недвиж-
носта што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на побудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде 
Штерјоски" број 13 - Кичево. (41406) 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 
кој се наоѓа на КП. број 79, план/скица 4/6, на место 
викано „Карамаица", нива, класа 3, во лов. 917 м2, 
евидентиран во поседовен лист број 99 за КО-Раштани, 
чиј продавач е Јанакиески Љубомир, за купопродажна 
цена од 3.000 ДМ. 

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

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на 
депозитот во висина на износот на продажната цена да 
ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул, „Санде 
Штерјоски" број 13 -Кичево. (41407) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
број 3 8 3 0 - 1 4 / 4 мв. „Мамут Бегови", лозје класа 4 , пов. 
од 1 3 3 9 м2, КП. бр. 3 8 3 2 / 2 - 1 4 - 4 мв. „Мамут Бег Ораси", 
нива 4 класа со пов. од 2 8 0 1 М 2 КП. бр. 3 8 3 3 / 1 - 1 4 - 4 мв. 
„Мамут Бегови Ораси", нива со пов. од 1122 м2, КП. бр. 
3 8 3 3 / 2 - 1 4 - 4 мв. „Мамут Бегови Ораси" неплодно со 
површина од 972 м2 заведени во поседовен лист број 468 
за К.О. Радовиш, за цена од 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 денари. 

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

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Душко Черкезов од Радовиш, ул. „Ацо Ка-
раманов" бр.4. ( 4 1 4 0 8 ) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Оморани, 
сопственост на Никола Точевски од Велес, улица 
„Славе Бетовски" број 8 и тоа: култура нива, класа 4, 
КП 11, план 10, м.в. „Кај станица", со површина 300 
м2., заведена во поседовен лист број 14 за КО Оморани; 
и 1/7 идеален дел од култура нива, класа 4, КП 8, план 
10, место викано-„Кај станица", површина 1400 м2, за-
ведено во поседовен лист број 345 за КО Оморани. 

Наведениот имот се продава за цена од 750 Г.М. во 
денарска противвредност, по курсот на НБМ што важи 
на денот на плаќањето. 

Право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени понуди 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нота-
рот Елена Мартинова од Велес, ул. „Маршал Тито" бр. 
44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани 
за купувана. (41409) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 4323/1, 
план 8, скица 32, во в.м. „Чуќар", нива од 5 класа во 
површина од 3493 м2, заведена во имотен лист бр. 572 за 
КО Четирце, сопственост на Живковиќ Горан од Кума-
ново, ул. „Тоде Думба" бр. 53. 

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште се 
граничи со земјиштето 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 оваа понуда, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќаното на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. (41410) 

Се продава 1/2 идеален дел земјоделско земјиште -
нива на К•П. број 335/1 со површина 225 м2, во К.О. 
Чашка, викано место „Капиново", нива 2 класа и 1/2 
идеален дел земјоделско земјиште нива на К•П. 335/2 со 
површина 6599 м2 во К.О. Чашка, викано место „Капи-
ново", нива 2 класа,сопственост на Маневски Гоце од 
Велес, за цена од 120.000,00 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 Р•М." 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 Мио драг Стојановски, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (41621) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Богомила, 
сопственост на Митревски Филип од с. Богомила и тоа: 
култура нива, класа 5, КП 56, план 73, м.в. „Вилаши-
ца", со површина 300 м2, заведена во поседовен лист 
број 826 во КО Богомила за цена од 31.500,00 денари. 

Право на п^енство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите, 
доколку се заинтересирани, да достават писмени понду 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
до нотарот Елена Мартиновска од Велес, ул. „Маршал 
Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека не се 
заинтересирани за купување. (41626) 

Се продава земјоделско земјиште - нива со КП 3137, 
во м.в. „Корија" кл. 3 во површина од 1123 м2; нива со 
КП 3291, во м.в. „Преко Падина" кл. 5, во пов. од 2587 
м2; нива со КП 3371 во м.в. „Преко Корија" кл. 3 во 
пов. од 826 м2 нива со КП 3496, во м.в. „Маала Бузина" 
кл. 4во пов. од 1383 м2; шума со КП 3497/1во м.в. „Ма-
ала Бузина" кл. 2 во пов. од 250 м2; нива со КП 3497/2 во 
м.в. „Маала Бузина" кл. 4 во пов. од 1002 м2 и ливада со 
КП 4466, во м.в. „Преко Падина" кл. 5 во пов. од 572 
м2, заведени во ПЛ 681 за КО „Табановце", сопственост 
на Стојчевиќ Мара од Скопје, бул. „Јане Сандански" 
бр. 17-9, за цена од 63 ден. по м2. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето 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 Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (41628) 

Се продава пасиште ^сопственост на Ѓоргиевски 
Стоимен Ристо Од с. Конопница К. Паланка, со дел на 
посед од 13/66 (тринаесет идеални шеесеттиестинки). 
Имотот се наоѓа во с. Конопница и е заведен во имотен 
лист бр. 202, за К.О. Конопница и тоа КП. 1048, пл.4, 
ек. 21, в.м. „Пасиште" култура пасиште кл.5, по>вр-
шина 18 ари 32 м од кој имот се продава 13/66 за вкупна 
купопродажна цена од 80.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите и други лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со 
земјиштето што се Продава, во рок 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Р.М." 
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 Хакија Чоловиќ, ул. „Маршал Тито" бр. 
155, Кр. Паланка. (41632) 

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 
на КП 1055, план 4, скица 14 во м.в. „Дабот", класа 3, 
со површина од 2850 м2, во КО Марвинци, сопственост 
на Атанасова Снежана од с. Марвинци, за цена 6д 
50.000,00 ДЕМ вб денарска противвредност. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р•М." писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија (41635) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Рибарци, 
Кавадарци, КП-444; план-004, скица 004, в. место „МА-
ренски пат", култура - нива, класа 4 со површина од 
3966 м2 и КП-444, план-004, скица-004, в.место „Марев-
ски пат" култура-лозје, класа-2 со површина од 7200 м2 

сопственост на Александар Петровски од Неготино, 
видно од имотен лист бр. 171, за цена од 250.000.00 д. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што Се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување 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 вес-
ник на РМ". Во спротивно го губат правото на првен-
ство. (41777) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Марена, 
Кавадарци КП -1818, план - 010, скица - 007, в. место -
,,'Овица", култура - нива, класа - 4 со површина од 1784 
м2, во сопственост на Петар Манев од с. Марена, Кава-
дарци, видно од имотен лист бр. 1041, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување; на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул'. 
„Блажо Алексов" бб Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. М." 

Во спротивно, го губат правото на првенство. 
(41608) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Шивец, 
Кавадарци КП - 653, план - 004, скица - 002, в. место -
„Ровити камен", култура - лозје, класа - 2 со површина 
од 6367 м2 и класа - 3 со површина од 5450 м2, во 
сопственост на Томе Јанчев и Митре Лазаров од Кава-
дарци по 1/2 идеален дел, од кои Митре Лазаров го 
продава својот дел за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објвувањето на огласот во Службен весник на 
Р. М. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(41609) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на К. 
П. 950 на место викано „Горенец" кл. 2 во површина од 
746 м2, заведена во поседовен лист бр. 738 за К. О. 
Дрмени, сопственост на продавачот Мушаревски Хри-
сто Таше од с. Дрмени, за цена од 60.426,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
^јавувањето во „Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (41612) 

Се продава земјоделско земјиште на: 
1. КП број 2140 план 64, скица 508 во место викано 

„Под село", култура - И. лозје, класа 2, со површина од 
4844 м2, 

2. КП број 2142/1 план 64, скица 508 во место викано 
„Под село", култура И. лозје, класа 2, со површина од 
1582 м2; 

3. КП број 2142/2 план 64, скица 508 во место викано 
„Под село", култура - И. лозје, класа 2, со површина од 
1481 м2, што се води во Поседовен лист број 426, Ката-
старска општина Сирково, издаден од РГУ - Одделение 
за пример и катастар - Кавадарци бр. 1103/2342 од 29. 
11. 1999 година, сопственост на Летникова Станоева 
Вила, р. Бојкова, од Кавадарци, ул. „Блажо Тодоров" 
бр. 2, за купопродажна цена од 199.710,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со.земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од дедгс>т на објавува-
њето на огласот во „Службен вбенсик на Република 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА" бр. 45, Кава-
дарци. (41614) 

Се продава: 1) земјоделско земјиште - Нива на К. П. 
број 291 со површина 6000 м2, во К. О. Еловец, викано 
место „Ридини камења", нива 4 класа; 2) земјоделско 
земјиште - нива на К• П. број 291 со површина 2237 м2 

во К. О. Еловец, викано место „Ридини камења", нива 
5 класа; и 3) земјоделско земјиште - нива на К. П. 297 
со површина 5143 м2 во К. О. Еловец, викано место 
„Дабје", нива 5 класа, сопственост на Стефановски Ри-
сто од Велес, 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 ОЈЦ 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен вбенсик на Република 
Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. „Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. 

(41618) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено 
на КП број 142/1, план 1, скица 3, место викано „Бел 
камен", класа 6, со површина од 4540 м2, во Ко Текија, 
сопственост на Цветковски Славе од Скопје, ул. „1438" 
бр. 5, за купопродажба цена од 3.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве: 
ници, 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 прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (41372) 

Се продава земјоделското земјиште - нива, постро-
ев) на КП број 691, план 4, скица 11, место викано 
„Огради", класа 3, со површина од 6410 м2, во КО 
Арачиново, сопственост на Крстевски Томислав од 
Скопје, с. Арачиново бр. 78, за вкупна купопродажна 
цена од 1.282.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-



17 декември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 80 - Стјз. 4425 

н>ето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавие за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (41423) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1 (вон), КП-3352, план-004, скица-004, в. место -
„Кратите", култура-лозје, класа-4 со површина од 
2940 м2, во сопственост на Ристо Лиотиковски од Кава-
дарци, видно од имотен лист бр, 885, за цена од 
50.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". 

Во спротивно го губат правото на првенство. (41605) 

Се продава земјоделско земјиште од КП број 2667, 
план 8, скица 21, место викано „Орљак", култура -
лозје, класа 4, со површина од 859 м2, заведена во посе-
довен лист 68 за КО Стрезовце, сопственост на Јаки-
мовски Јованов Бранко с. Стрезовце, Куманово, за 
цена од 30.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври" бр: 1а, 
Куманово. (41606) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 265 нива, 
класа втора во површина од 643 м2 на м.в. „Село" КО 
Делогожди, опишано во поседовен лист 346, сопстве-
ност на Ризаи Феим Блерим, с. Делогожди, за цена од 
170.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопствениците, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тетот што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот 
Афрдита Билали, ул. Струшки кепенци" бр. 1, 
Струга. (41607) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Ваташа, 
Кавадарци, КП-2134, план-6, скица-32, в. место -
„Коштанот", култура-лозје, класа - 6, со површина од 
4769м2, во сопственост на Слободан Мицев од Кава-
дарци, видно од имотен лист бр. 1320, за цена од 
32.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат со до-
ствување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
„Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ". 

Во спротивно го губат правото на првенство. (41781) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2533, со 
површина од 1886 &г, на место викано „Ќелија", кат. 
култура-нива, класа 3, за цена од 150.000,00 денари, 
КП. бр. 3412, со површина од 235 кг наместо викано „Г. 
Поле", катастарска култура ливада, класа 5 за цена од 
15.000,00 денари; КП. бр. 3662 со површина од 570 м2 

наместо викано „Блато", култура ливада, класа 4, за 
цена од 50.000,00 денари; КП. бр. 3439 со површина од 
871 м2 на место викано „Г. Поле", култура нива, класа 
5, за цена од 60.000,00 денари; КП. бр.4231 со површина 
од 225 м.кв. на место викано „Блато", култура ливада, 
класа 5 за цена од 15.000,00 денари, сите во КО Велмеј-
Охрид, опфаени во поседовен лист бр. 23, сопстеност 
на Божиновски Војне од с..Велмеј, 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", 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 Дескоска Гордана, ул. „Македонски Про-
светители" бр. 8, Охрид. (41783) 

Се продава земјоделско земјиште една идеална по-
ловина од нива во мв. „Ќошкови" шеста класа во повр-
шина од .1379 м2, на КП бр. 904/2 за КО Рамне, во 
сопственост на Стрезоски Ацо. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали 
се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Сл. Весник на 
РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. „Ма-
кедонски Просветители" г 8 (мезанин). (41824) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 987, план 3, скица 4, место викано „Кајлиа", 
класа 5, со површина од 1668 м2, во КО Градец, сопстве-
ност на Велија Нури Веби и Бајрами Рустем Гафур, за 
цена од 158.730,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чије 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 прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски"^бб, Го-
стивар. "(41825) 

Се продава една половина идеален дел од земјодел-
ско земјипгге-нива на КП 187, план 5 скица 22 во м.в., 
„Мегдани", класа 4, со површина од 1142 м2, во КО 
Раброво, сопственост на Маринков Ѓорге од Валан-
дово, за цена од 45.680,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето 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 пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. Из-
јавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија. (41826) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за производство промет посредување и услуги "Бисива" 
по-Куманово". (41999) 
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Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за трговија и транспорт "Лукман - Транс" експорт -
импорт, ц о - Куманово". (42004) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за производство и услуги на големо и мало "Хума -
ирем" извоз - увоз,ц о - Куманово". (42011) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за трговија и услуги "Олида - 95" ц о експорт - импорт 
Куманово". (42015) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за производство трговија и услуги на големо и мало 
/ "Стар ° Компани" п о извоз - увоз-Куманово". (42018) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за трговија и услуги "Макс - ју" експорт - импорт д о о 
Куманово". (42023) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за производство-трговија и услуги " СА - КУ - Комерц" 
цо експорт = импорт Куманово". ' ( 4 2 0 2 8 ) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Рим - Комерц" ц о увоз -
извоз-Куманово". (42031) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за услуги и .трговија "Вигор"увоз - извоз доо Скопје". 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријати 

за производство промет и услуги "Бети - Компјутинг" 
доо Скопје". . (42210) 
Токалезен печат и штембил под назив: "Трговско ус-

лужно претпријатие "М - Моделс" ц.о. експорт-импорт 
Скопје". ' - (42225) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.457500/94, издаден од УВР - Тетово на име 

Неџбедин Аљими, с. До бар ценетово. (41924) 
Пасош брЛ 069062/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Елмак Му амети, с. Миладиновци, Скопје. (42141) 
Пасош.бро1326203, издаден од УВР - Скопје на име 

Томовска Сања,Скопје. (42165) 
Пасош бр.1054133/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Куртиш Асип, ул. "Топаанска" бр.43,Скопје. (42189) 
Пасош бр.0484493 »издаден од УВР - Скопје на име 

Станчевски Синиша, ул."Козле" бр.54 а,Скопје. (42205) 
Пасош бр. 1312776/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Елхам Мамути, с.Арачиново, ул."М.Тито120" бр". 19, 
Скопје» (42212) 
Пасош бр.0426893, издаден од УВР - Неготино на име 

Стаменовиќ Анѓел, с. Тремник,Неготино. (42234) 
Пасош бр.556250/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Нуши Мухамедин, с. Грчец,Скопје. (42236) 
Пасош бр.1038997/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Белчев Роберт, ул. "С Михајле" бр.66,Скопје. (42267) 
Пасош бр. 1142422/98ГИЗДаден од УВР - Скопје на име 

ПоповскиХристос, ул."Струма" бр.З/4-8,Скопје.(42367) 
Пасош бр.980513/97,издаден од ОВР - Струга на име 

Зоран Клајџиоеки, ул."Елпида Карам анди" бр. 5, Струга. 
Пасош бр.0235036 на име Уштељенца Фљамур Дебар. 
Пасош бр. 1220352 на име Демоски Амир,Дебар.(42505) 
Пасош бр.0/35371 на име Осман Грева,Дебар. (42506) 
Пасош бр.630693, издаден• од УВр - Куманово на име 

Максимовска Магдалена, ул."Ацо Борозански" бр.10, 
Куманово. (42508) 
Пасош бр.З2635/93, издаден од УВР - Скопје на име 

Ацески Кирил,ул."И. Мештровиќ" бр. 15,Скопје.(42517) 
Пасош бр.З27802/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Река Фатмир, ул, "Црноок" бр.8 б,Скопје.. * (4251$) 
Пасош У6р.941653/96» издаден од УВР - Скопје на име • 

Секуловски Љупчо, ул. "О. Николов бр.87,Скопје, 
г Пас'ош бр.976784/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Фахри Камиши, ул."Приштинска" бр.20,Скопје.(42524) 

Пасош бр.0974335, издаден од УВР - Скопје на име 
Назим Хал>ими, с. Арачиново бр.7,Скопје. (42525) 
Пасош бр.700774/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Крстевски Мики, ул."Св. Николска" бр.26,Скопје. 
Пасош бр.703757/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Крстевска Вера, ул."Св. Николска" бр.26,Скопје. 
Пасош бр.З60246/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Самакова Мерџан, с. Визбегово бр. 157,Скопје. (42539) 
Пасош бр.0450128, издаден, од УВР - Скопје на име 

Агрон Бериша, ул."Вуковарска" бр. 15/1-26,Скопје. 
Пасош бр.627325/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Сулејмани Арјан, ул."104" бр.34, с. Љубин,Скопје. 
Пасош бр.246832/94, издаден од УВР - Тетово на име 

У заири Махи, с. Потковица,'Тетово. (42543) 
Пасош бр.84829/93,издаден од УВ>Р - Тетово на име 

Кадрији Нухи, с. Д.Палчиигге,Тетово. (42544) 
Пасош бр.825959/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Баки Решит, с. Гургурница,Тетово. (42545) 
Пасош бр. 198641/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Хисмани Хамзи, с. Желино,Тетово. (42546) 
Пасош бр.407562/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Нухи Нуи,с. Одри »Тетово. (42547) 
Чек бр.767952, од тековна сметка бр. 12314085,издаден 

од Комерцијална банка АД Скопје на име^Зоран Мило-
шевиќ,Скопје. , (41925) 
Чекови од бр. 262549 до 262551, од тековна сметка 

бр.084335-22,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Таир У самедин,Скопје. (42203) 
Чекови бр. 3799139,3744175,3744176,3744177 и 3744178, 

од тековна сметка бр. 126647-28,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Павковска Сузана, ^ 
Скопје. (42246) 
Чекови од бр.4010190 до 4010193, од тековна сметка 

бр.19645-45,издадени од Комерцијална банка Ад Скопје 
на име Таневска Сава,Скопје. (42268) 
Чекови бр.3755749 и 3755750, од тековна сметка бр. 

212954757, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Николовска Виолета,Скопје. (42520) 
Чек бр.3737856, од тековна сметка бр. 58363-54, изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанкулов 
Зоран,Скопје. ' (42541) 
Работна книшка на име Ајановски Христо,Скопје. 
Работна книшка на име Катерина Безег,Скопје.(42358) 
Работна книшка на име Мемед Хајрула,Скопје.(42360) 
Работна книшка на име Спасовски Спасе,Скопје. 
Работна книшка на име Владимир Хаџи-Крстев, 

Скопје. (42533) 
Чековна картичка бр. 17633-37, издадена од Стопанска 

банка АД Скопје на име Спасевски Атанас »Скопје. 
Индекс бр. 16488, издаден од Машински Факултет -

Скопје на име Пешовски Дарко,Скопје. (42307) 
Диплома,издадена од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на 

име Ахмет Ажљан,Скопје. (42200) 
Даночна картичка бр.5030993116500,издадена од Упра-

ва за приходи на град Скопје на име Чевларски дуќан 
"Жиле",Скопје. (42172) 
Даночна картичка бр.0041883»издадена од Управа за 

приходи - ПОЕ - Струмица на име АДМС "Дијос" ДОО 
"Тапетарија",Струмица. (42507) 

Шест листи на акции,издадени од Р Ж Железарница -
Скопје на име Белчовски Слободан,Скопје. (42197) 

Потврда за поседување на акции бр.3141, издадена од 
Р Ж "Скопје" Ладна валвница на име В аси левски Бран-
ко,Скопје; - (42534) 

Потврда за поседување на акциибр.2485,издадена од Р 
Ж Ладна валавница " Скопје" на име В аси левски Јован, 
Скопје. . (42535). ! 
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Дозвола за работа на помошен,член на воздухоплов, 
издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба -
Скопје на име Смил>ков Влатко,Скопје. (42536) 

Решение уп. бр. 468, издадено од Секретарјат за сто-
панство Центар - Скопје на име "Бразил" Богдан 
Куновски,Скопје» (41993) 
Решение уп. бр. 25-1270, издадено од Министерство за 

стопанство ПОЕ Чаир- Скопје на име Османи Исмаиљ, 
Скопје. (42052) 
Работна книшка на име Китанов Тони,Скопје.(41422) 
Работна книшка на име Дилбер Јусинова,ул."Радански 
пат"бр.32,Штип. (41435) 
Работна книшка на име Демири Мефаил, с. Камењане, 

Тетово. (41445) 
Работна книшка на име Алии Куртиш, с. Беловиште, 

Гостивар. (41446) 
Работна книшка на име Димитров Гоце, с. Видовиште, 

Кочани. (41447) 
Работна книшка на име Трајан Преспаноски,с.Пашино 

Рувци,Прилеп. (41448) 
Работна книшка на име Бајрамоска Азрета,ул."Дал-

гани" бр.7,Струга. , (41449) 
Работна книшка на име Мазлам Сефери,ул.'"Крушев-

ска' Кичево. - (41451) 
Работна книшка бр. 15228 на име Мушаревски Роберт, 

с.Дрмени,Ресен. (41453 ) 
Работна книшка на име Јанкуловска Весна, с. Белче, 

Демир Хисар. (41454) 
Работна книшка на име Атанасова Натка, с.Ињево, 

Радовиш. (41464) 
Работна книшка на име Дамјаноски Коне, ул."4-ти 

Јули" бр.19-1/21,Кичево. (41473) 
Работна книшка на име Величко Вадко,ул. "Скопска" 

бр.2/12,Кочани (41474) 
Работна книшка на име Демирова Туркојана,ул. 

"Илинденска" бр. 1,Делчево. (41475) 
Работна книшка на име Христова Камена,Гевгелија. 
Работна книшка на име Нанчева Оливер а, Скопје. 
Работна книшка на име Мира Петровиќ,Скопје.(41484) 
Работна книшка на име Нехат Јашар, с. Лој ане,Кума-

ново. (41499) 
Работна книшка на име Горески Никола;ул."М.Јорда-

нски" бр.15,Охрид. (41500) 
Работна книшка на име Темев Методија, ул."Евреј-

ска"бр.47,Штип. (41501) 
Работна книшка на име Алија Кефиере,Гостивар. 
Работна книшка на име Атанасова Роска,Виница. 
Работна книшка на име Верка Вељковиќ, с. Старо 

Ногоричане,Куманово. . (41556) 
Работна книшка на име Фејзија Демирова,Куманово. 
Работна книшка на име Стојановска Верка,Прилеп. 
Работна книшка на име Игор Симев,Делчево. (41559) 
Работна книшка на име Јаким Ристов, с. Истибања, 

Виница. (41560) 
Работна книшка на име Каранфиловска Николина, 

Скопје. (41579) 
Работна книшка на име Колошева Анкица,Скопје. 
Работна книшка на име Салиевска Жаклна,Скопје: 

Работна книшка на име Акику Идуш,Гостивар. (41602) 
Работна книшка на име Кадис Мустафаи,ул."Иво 

Лола Рибар"бр.16, Гостивар. (41603) 
Работна книшка на име Зијадиќ Џевад, с. Лажани, 

Прилеп. (41610) 
Работна книшка на;; имет Алексиќ Новаци,с.Добрево, 

Штип. * (41611) 

Работна книшка на име Бајра Османи, с. Слупчане, 
Куманово. (41613) 
Работна книшка на име Жарко Николовски, с. Кркља, 

Крива Паланка. (41615) 
Работна книшка на име Ферити Ваиде, ул."Вклашки 

пат" бб,Кичево. (41616) 
Работна книшка на име Сафета Муриќ, с.Г.Оризари, 

Велес. (41617) 
Работна книшка на име Васева Снежана,Скопје.(41839) 
Работна книшка на име Даскалов Борис,Скопје.(41841) 
Работна книшка на име Васев Александар,Скопје. 
Работна книшка на име Смилевски Лазо,Скопје.(41843) 
Работна книшка на име Ангеловска Маја,Скопје. 
Работна книшка на име Кадри Мамудовски,с.Грушино, 
Скопје. (41850) 
Работна книшка на име Панчевски Боце,Скопје.(41905) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ 'Тоце 

Делчев" Г. Лисиче - Скопје на име Китанов Тони, 
Скопје. (41371) 
Свидетелство на име Л>азим Шабани,с. Гермо,Тетово. 
Свидетелство за 8 одделенир на име Имери Јимни, с. 

Одри,Тетово. (41439) 
Свидетелство за 8 одделение на име Алили Букурије, 

с. Желино,Тетово. (41440) 
Свидетелство за 8 одделение на име Василев Стано-

мир, с.Калугер ица,Радовиш. (41442) 
Свидетелство на име Симонов Марјан, ул."Димитрија 

Чуповски"бр.9,Велес. (41443) 
Свидетелство на име Џемал Хајровиќ, с. Десово, 

Прилеп. (41444) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ" Скендер 

Бег"- Тетово на име Исмаили Азис,с. Порој »Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Ламова Елизабе-

та, с. Црник,Берово. (41457) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пешовска Благој-

ка, с. Иванковци,Велес. (41458) 
Свидетелство на име Исмаили Семине, с.Огуденичани, 

Скопје. ... (41461) 
Свидетелство за 5 оддел ение,издадено од ОУ"Јонче 

Смугрески" на име Чаушоска Б.Даница,с. Пашино Рув-
ци,Прилеп. (41465) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тренчески Јован, 

с. Ераковци,Прилеп. (41467) 
Свидетелство за 8 оддееление на име Абазоска 

Афродита, с. Лабуниште,Струга. (41468) 
Свидетелство за 4 одделение на име Салиоски Ибраим 

с. Лабуништа, Струга. (41469) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Петре 
Јовановски"-Гостивар на име Хасани Хадис,ул."ЈНА" 

бр. 103 »Гостивар. (41470) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение на име Мустафи 

Фејсал, с. Теново,Тетово. (41479) 
Свидетелство на име Авдии Меџдиване, с. Летница, 

Тетово. ' (41480) 
Свидетелство за 8 одделение на име Черкезовк Сузана 

Радовиш. (41481) 
Свидетелство за 8 одделение, на име Молчов Тони с. 

Ораовица,Радовиш. (41485) 
Свидетелство за 1 година,издадено од Гимназија "Гоце 
Делчев"-Куманово на име Теута Л>атифи,ул."3 МУБ" 

бр.5/34, Куманово. _ (41507) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фазлиоски Насер, 

с. Дебреште,Прилеп. (41508) 
Свидетелство на име Ибраимоски-Усеиноски Љут-

фија,с. Црнилипгге,Прилеп. (41509) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 1999 Бр. 80-Стр. 4481 



Стр. 4434 - Бр. 80 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 декември 1999 

Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Виктор, 
с. Покрајчево,Радовиш. (41510) 
Свидетелство за 4 одделение на име Ацо Ристов, 

Радовиш. (41511) 
Свидетелство за 8 одделение на име Салиу Ибрахим, с. 

Чајле,Гостивар. (41512) 
Свидетелство на име Неџбедин Бајрами, с.Џепчиигге, 

Тетово. (41513) 
Свидетелство за 8 одделение на име Басри Куртиши, 

с. Пирок,Тетово. (41514) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Петре 
Јовановски"-Гостивар на име Масани Гајур,ул."Младен 
Симо."бр.42,Гостивар. (41515) 
Свидетелство за трет степен на стручна подготовка, 

издадено од Зем.училиште "Киро Бурназ" -Куманово 
на име Манчиќ Властимир Саша,с.Долно Којнаре, Ку-
маново. (41561) 
Свидетелство на име Митов Гроздан,Крива Паланка. 
Свидетелство на име Ристов Дејан, с. Ин>ево,Радовиш. 
Свидетелство на име Петреска (Мартиноска) Блага, с. 

Заполжани,Прилеп. (41564) 
Свидетелство за 6 одделение на име Ајдароска Аџер-

ка, с. Подгорци,Струга (41565) 
Свидетелство на име Иса Ифета,с. Аџиевци,Дебар. 
Свидетелство на име Салиу, Алим, с. Теново,Тетово. 
Свидетелство на име Ариф Рушити, с. Пирок,Тетово. 
Свидетелства за 1,2 и 3 година и диплома издадени од 

АСУЦ- Боро Петрушевски - Скопје на име Трајковски 
Мирослав,Скопје. (41575) 

Свидетелство на име Челби Бајрам, с. Желино,Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Латифи Сулејман 

Мамути, с. Д.Палчиигге,Тетово. (41622) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шерифи Халил 

Шеќелије, с•Горно Палчиште,Тетово. (41623) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арифи Азрија, 

Тетово. (41625) 
Свидетелство за 5 одделение на име Сејдини Аднан, 

Гостивар. (41639) 
Свидетелство за 8 одделние на име Сејдини Аднан, 

Гостивар. (41642) 
Свидетелство за'8 одделение на име Анастасова Су-

зана,ул."М.Тито" бр. 16,Кочани. (41644) 

Свидетелство за 8 одделение на име Новаков Војчо, с. 
Цер а,Кочани. (41646) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лезами Салије, с. 

Челопек,Тетово. (41649) 
Свидетелство за 5 одделение на име Шемазије Јусуфи, 

с. Камен> ане,Тетово. (41652) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ "Сами 

Фрашери"-с. Пирок на име Бесим Хасани, с. Пирок, 
Тетово. (41656) 
Свидетелство за 2 одделение на име Алији Назлиша, 

Гостивар. (41658) 
Свидетелство на име Ристов Костадин,, с. Ракитец, 

Радовиш. (41661) 
Свидетелство на име Танески Димко, с. Забрачани, 

Прилеп. (41664) 
Свидетелство за 4 година на име Ристовски Деанчо,ул. 

"Партизанска" В2/14,Крива Паланка (41667) 
Свидетелство на име Капланоски Сафет,с>Подогарци> 

Струга (41670) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селмани Ќенон,с. 

Велебр до,Гостивар. (41674) 

Ученичка книшка,издадена од Гимназија "Ј. Б. Тито" 
Скопје на име Дарко Илиев,Скопје. (41424) 
Диплома од 4 година - Средно хемиско училиште -

Штип на име Димитрова Елизабета,ул."Солидарност" 
бр. 11/1/4,Штип. (41436) 
Диплома на име Костадинова Натка,с.Ин>ево, Радо-

виш. ' (41441) 
Диплома за заврена гимназија на име Елена Боза-

ревска,ул."Д.Наредникот?бр.48/6,Прилеп. (4.1455) 
Диплома на име Михајлова Лилјана,ул."Охридска" 

бр.3/17,Кочани. (41459) 
Диплома на име Сенад Мурати,ул."Б.Гибивсју"бр.87, 

Гостивар. (41471) 
Диплома за завршено средно образование на име 

. Томев Кенедија, ул."Лазар Андонов"бр.52,Кочани. 
Диплома на име Абазовски Бајрам, с.ЏепипггеДебар. 
Диплома,издадена од Гимназија на име Секирарски 

Ненад, ул."Браќа Рибар"бр.20,Куманово. (41505) 
Диплома на име Сефери Леонора, с. Г.Речица,Тетово. 
Диплома за средно образование на име Ананчев 

Харалампи, ул."Карл Маркс"бр.54,Кочани. (41684) 
Диплома, издадена од Медицинско училиште "Д*р. 

Панче Караѓозов" - Скопје на име Нермин Мустафа, 
Скопје. (41909) 

Здравствена легитимација на име Гичева Валентина, 
Пробиштип. (41569) 

Возачка дозвола на име Ѓорѓески Душко,ул." 142"бр.8, 
Тетово. (41599) 

Дозвола за ловечка пушка на име Ѓорѓески Душко, 
ул."142"бр.8,Тетово. (41600) 

Оружен лист за пиштол на име Ѓорѓески Душко ул. 
"142" бр. 8,Тетово. (41601) 
Лична карта на име Зеќири Луиза, ул."Р.Цониќ"бр.68, 

Тетово. (41463) 
Лична карта на име Столески Стојче, с. Сараќино, 

Тетово. (41478) 
Даночна картичка бр.4030996254918,издадена од 

Управа за приходи на град Скопје на име ПП "Кае", 
Скопје. (41418) 
Даночна картичка на име Башким Османи, нас. 

Бан>ешница бб,Гостивар. (41598) 
Чекови од бр. 00866181 до 00866185 на име Неими 

Лулзим,Гостивар. (41597) 
Избирачка легитимација на име Новаковска Драгана, 

, с. Кучевипгге,Скопје. »(41462) 
Избирачка легтимација на име Фатиме Зибери, 

Тетово. ' (41487) 
Избирачка легитимација на име Алит Ислами, 

Гостивар. (41488) 
Избирачка легитимација на име Нухи Бејта, с. Балин-

дол Гостивар . (41489) 
Избирачка легитимација на име Невзат Османи, 

Гостивар. (41490) 
Избирачка легитимација на име Махмуд Салиу, Гос-

тивар. (41491) 
Избирачка легитимација на име Стојна Стаменковска, 

Тетово. (41492) 
Избирачка легитимација на име Мемедс Исени, 

Тетово. (41493) 
Избирачка легитимација на име Исљам Љека,'Тетово. 
Избирачка легитимација на име Назмије Љека, 

Тетово. (41495) 
Избирачка легитимација на име Исмани Шефкије, с. 

Трапчиндол.Кичево. (41496) 
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Избирачка легитимација на име Исмаили Шеки, с. 
Трапчин Дол,Кичево. (41497) 
Избирачка легитимација на име Исмаили Дашмир, с. 

Трапчин Дол, Кичево. (41498) 
Избирачка легитимација на име Чемал Зечири, с. 

Стрелци,Кичево. _ (41516) 
Избирачка легитимација на име Џемиле Зеќири, с. 

Стрелци,Кичево. (41517) 
Избирачка легитимација на име Сехаде Зеќири, с. 

Стрелци,Кичево. (41518) 
Избирачка легитимација на име Рецеп Зеќироски, с. 

Стрелци,Кичево. (41519) 
Избирачка легитимација на име Балажи Севдије, с. 

Црвивци,Кичево. (41520) 
Избирачка легитимација на име Гзим Бзлзжи, с. 

Црвивци,Кичево. (41521) 
Избирачка легитимација на име Асан Балажи, с. 

Црвивци,Кичево. (41522) 
Избирачка легитимација на име Атлије Балажи, с. 

Црвивци,Кичево. (41523) 
Избирачка легитимација на име Дема Небахат,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Дема Кемал>,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Дема Авни,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Дема Зимрете,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Дема Гани,Скопје. 
Избирачка легитимација на име Јусуфи Субулен, с. 

Врапчиште,Гостивар. (41529) 
Избирачка легитимација на име Јусуфи Насуф, с. 

Врапчиште,Гостивар. (41530) 
Избирачка легитимација на име Халими Хезби, с. 

Вр апчипгге,Гостивар. (41531) 
Избирачка легитимација на име Елзана Јусуфи, 

Тетово. (41532) 
Избирачка легитимација на име Љирим Аљими, с. 

Непроштено,Тетово. (41533) 
Избирачка легитимација на име Аљими Диут, с. 

Непроштено,Тетово. ^ (41534) 
Избирачка легитимација на име Аџери Аљими, с. 

Непроштено,Тетово.. (4153 5) 
Избирачка легитимација на име Кадри Зибери, 

Тетово. (41536) 
Избирачка легитимација на име Рушид Шабани, с. 

Орашје,Тетово. (41537) 
Избирачка легитимација на име Азири Бахрије, с. 

Врапчиште,Гостивар. (41538) 
Избирачка легитимација на име Азири Хирије, с. 

Врапчиште,Гостивар. (41539) 
Избирачка легитимација на име Сахадије Алили, с. 

Одри,Тетово. (41540) 
Избирачка легитимација на име Фидајете Алили, с. 

Одри,Тетово. (41541) 
Избирачка легитимација на име Алили Даут, с. Одри, 

Тетово. (41542) , 
Избирачка легитимација на име Елмазоски Ејупов 

Ќанија, с. Дебреште,Прилеп. .. (41543) 
Избирачка легитимација на име Елмазоски Ќанија 

Раим, с. Дебреште,Прилеп. (41544) 
. Избирачка легитимација на име Елмазоска Садемова 
Улвет, с. Дебреште,Прилеп. (41545) 
, Избирачка легитимација на име Бекироски Са«един 
Мемедали, с. Дебреигге,Прилеп. (4,15.46) 
Избирачка легитимација на ц^е Нафије Салиу, с. Го-

ранци,Охрид. , ( , (41547) 
Избирачка легитимација на име Абаз Дука,Дебар. 

Избирачка легитимација на име Букурије Дука,Дебар. 
Избирачка легитимација на име Медија Дука,Дебар. 
Избирачка легитимација на име Алил Салии, с. Го-

ренци,Охрид. ^ (41551) 
Избирачка легитимација на име Фејзулоска Садивка, 

с. Лабуниште,Струга. (415^2) 
Сертификат за АДР дозвола бр.588,издаден од Мини 

стерство за сообраќај и врски на име Мојсовски Марјан 
Скопјб. (41421) . ј 

Книшка за повластено возење на воен инвалид бр. 
3251,издадена од Одделение за труд и социјална поли-
тика Центар - Скопје на име Циривири Илија,Скопје. 
Решение уп. бр. 15-5120, издадено од С О Центар -

Скопје на име Савевска Гена,Скопје. (41417) 
Решение бр.25-1319 на име Азири Шеваљ с. Дебреше, 

Гостивар. ^ (41472) 
Решение за престанува со вршење на дејност,издадено 

од на име Авто такси ТП "С. С."- Страшо Наумовски, 
Скопје. (41711) 
Решение бр. 12-781/2,издадено од Секретар]ат за сто-

панство Кисала Вода - Скопје на име Љокановци Кев-
сер, Скопје. (41848) 
Чекови бр.4059654 и 4059655, од тековна сметка бр. 

8948-40, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бојаџиоски Димитар,Скопје. (41620) 
Чекови од бр.2751311 до 2751327, од тековна сметка 

бр. 28122-08, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Инчевска Гордана,Скопје. (41630) 
Чекови од бр .4502069 до 4502081, од тековна сметка 

бр.125328-95, издадени оД Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петковска Лидија,Скопје. 1 (41845) 
Работна книшка на име Лазо Узунчев,Скопје. (41381) 
Работна книшка на име Прошева Аница,Скопје.(41411) 
Работна книшка на име Зафирова Ленче,Скопје. 
Работна книшка на име Џиковска Елизабета,Скопје. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА, ХИДРА-
УЛИЧНИ МАСЛА, МАСЛА ЗА ДИФЕРЕНЦИ-
ЈАЈШ, МАСЛА ЗА АВТОМАТСКИ МЕЊАЧИ -
АТФ, МАСТ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ТЕЧНОСТ ЗА 
СОПИРАНИ! КАЈ ВОЗИЛА (ГЛИЦЕРИН), МА-

СЈ1А ЗА АСФАЛТОН БАЗИ (ТЕРМАНОЈ1) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 2/2000 е ЈП 
„Македонијапат" со седиште на ул. »Даме Груев" бр. 
14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: 
а) моторни масла: 
- САЕ15 XV - 40 (за дизел мотори) 14000 л 
- С А Е Т Д 15 XV-40 (за турбо дизел мотори) . . . 3000 л 
б) хидраулични масти: 
- ИСО 32 . 5000 д 
- ИСО 46 3500 л 
- и с о 68 . : . . . „ . . . . . : . . . . . . . . 4000 л 
в) масла за диференцијал^ 
- Хипенол - САЕ 90 . .>, 3200 л 
г) масла за автоматски мењачи: 
- АТФ . 2000 л 



д) маст за повеќенаменско подмачкување 
-Лист 2 3000 кгр 
ѓ) течност за сопирачка кај возила 
-глицерин 600 л 
е) греј но масло за асфалтон бази: 
Терманол30 3500л 
1.3.>Материјалите што се предмет на овој отворен по-
вик треба да ги задоволуваат светските стандарди про-
пишани за овој вид на производи. 
1.4. Материјалите да бидат испорачани во текот на 2000 
година во четири квартали. Динамиката ќе биде соста-
вен дел на договорот. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 
позициите од овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка „Л" (литри) испорачан материјал до подружни-
ците во ЈП „Македонијапат" во: „Скопје", „Автопат", 
„Битола", „Велес" и „Штип", а спрема диспозицијата 
која ќе биде составен дел од договорот. 
2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во денар-
ска вредност., 
2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат 
вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од набавка 
до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за 
набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, да-
вачки за патишта, осигурување и сите останати давачки 
кои би ја теретеле цената. 
2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени де-
лови од истата. 
2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 
3.1. Извод од судска регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платен промет согласно со Правилникот 
за содржината на документот за бонитет („Сл. весник 
на РМ" бр. 32/98, и 55/98). 
3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција). 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како копија. 
4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ 
КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23, 
СТАВ 1, ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 
4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3 години со количините на испорачаното гориво и при-
мачите. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки: 
-квалитет 50 поени 
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- начин на плаќање 20 поени 
-цена 20 поени 
- техничка способност, и досегашно 
искуство на понудувачот 10 поени 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 
6.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да 
бидат разгледувани. 
6.3. Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
6.4. Понудувачите согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 
6.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 
6.6. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. „Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архивата на 
ЈП „Македонијапат"-Скопје (најдоцна до 15,00 часот 
секој ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за 
јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот 
ден и час на јавното отворање на понудите. 
6.7. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.01.2000 год. (среда) во 12:00 Часот во просториите на 
ЈП „Македонијапат"-Скопје, VI кат-сала за состаноци 
на ул. „Даме Груев" бр. 14. Претставниците на понуду-
вачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на 
понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и 
предадат писмено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1927. Закон против ограничувањата на конкурен-
цијата , 4421 

1928. Закон против нелојалната конкуренција. . . 4444 
1929. Закон за детективската дејност . 4449 
1930. Закон за обезбедување на лица и имот . . . . 4451 
1931. Закон за изменување и дополнување на 

Кривичниот законик 4455 
1932. Одлука за определување највитки цени на 

^ услугите за задолжително осигурување на 
моторни возила 4458 

1933. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното средно училиште „Кочо Ра-
цин"-Скопје 4458 

1934. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Јавната установа Дом за стари лица „Сју 
Рајдер" - Битола 4458 

1935. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување на опрема, материјали и 
услуги од одбранбен и безбедносен карак-
тер 4458 

1936. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 4459 

1937. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 4459 

1938. Решение на Републичката геодетска управа 4459 
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