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

Четврток, 24 септември 1998 
Скопје 

Број 47 Год. LIV 

Аконтацијата за 1998 година изне-
сува 7.200денари• Овој број чини 100 
денари.Жцросметка40100-603-12498 

1237. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
52/91), Претседателот на Република Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОПГГЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 
Се поставува 

I 
Д-р Софија Тодорова, министер за образование и 

физичка култура, за вонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Кралството Шведска, 
со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ боој 63 Претседател 

16 септември 1998 година на Република Македонија, 
Скопје Киро Глигоров, с.р. 

1238. 
Врз основа на член 61 од Законот за општествена 

заштита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 
40/87, 17/91, 38/91 и „Службен весник на РМ" бр. 12/93) 
и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА 
НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 5. ДО 11.10.1998 ГО-

ДИНА 
Член 1 

Висината на придонесот на „Детска недела" што ќе 
се наплатува во времето од 5. до 11.10.1998 година изне-
сува: 

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

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

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

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

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

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2312/1 Претседател на Владата 
15 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1239. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
НА ДИПЛОМАТСКО ПРЕТСТАВНИШТВО НА РЕ-
ПУБЛИКА ФРАНЦИЈА „ФРАНЦУСКА АМБАСА-
ДА", ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „КАЛЕ", ВО ОПШТИНАТА ЦЕНТАР -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на дипломатско претставништво на Република Фран-
ција „Француска амбасада", што треба да се гради во 
општина Центар во Скопје, КО „Центар 1", на локали-
тетот „Кале", на КП бр. 4308/3, КП. бр. 5071/3, КП. бр. 
13678/3 и КП бр. 13678/4, со вкупна површина од 8289 
м2, а инвеститор е Република Франција и се определува 
земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата 
редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

Бр. 23-2297/1 
15 септември 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1240. 
Врз основа на член 34 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" бр. 
4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 15.09.1998 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА 
ЗА ОБЈЕКТИТЕ „ЗГРАДА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ПРОЦЕС, НАСТРЕШНИЦА И ЕМШЕРОВА ЈА-
МА", ШТО ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНА ВОДА И Ц02, ОД ЛЕЖИШТЕТО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. КРЕМЕНИЦА, ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ГРАДАТ ВО ОПШТИНАТА БИ-

СТРИЦА 

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба 
на објектите „Зграда за технолошки процес, настреш-
ница и Емшерова јама", што ќе служат за експлоата-
ција на минерална вода и Ц02 од лежиштето на локали-
тетот кај с. Кременица, што ќе се гради во општината 
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„Бистрица", КО „Кременица", м.в. „Лауф штали", на 
КП. бр. 1104/2 и КП. бр. 1110/2, катастарска култура 
нива 3 класа, од кои за изградба на објектите и другите 
содржини се пренаменува земјоделско земјиште со 
површина од 6595 м2, а инвеститор е Мак-Минерал од 
Битола, земјиште сопственост на Република Македо-
нија и се определува земјиштето кое му припаѓа на 
објектот за неговата редовна употреба. 

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог 
- ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

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

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

Бр. 23-2314/1 
15 септември 1998 година 

Скопје 
1241. " 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 15.09.1998 година, до-
несе 

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

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

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомобили и 

други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз ма лица и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби" ита.) и 
автомобили за трки: 

8703 32 - Со зафатнина на ци-
линдрите над 1.500 см3 

до 2.500 см3: 
— Нови: 
— Со зафатнина на ци- » 
линдрите над 1.500 см3 

до 2.000 см3: 
8703 32 10 И Патнички автомо-

били, составени 
-а) Скгоеп Ѕахо X 1.5 Бј-
ѕе1, со сила на моторот 
од 42 к^/58 КЅ, запрем-
ина на моторот 1.527 
ццм 
б) СИгоеп ХапИа ЅХ 1.81 
16У, со сила на моторот 
81 к /̂112 КЅ, запрем-
ина на моторот од 188 
ццм 

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

Бр 23 2259/1 Претседател на Владата 
15 септември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1242. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 15.09.1998 година, до-

' несе 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8517 

8704 

18 парчиња 9009 

1 парче 

Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци во 
кодирана форма и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

847149 ~ Друго, испорачани 
како системи: 

8471 49 90 00 - Друго 
а) Дигитални машини 
испорачани како систем 
со прибор 1 парче 

Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, 
вклучувајќи жични те-
лефонски апарати со 
безжична слушалка и 
телекомуникациски 
апарати за жични си-
стеми со носечка струја 
или дигитални линиски 
системи; видеофони: 
- Телефонски апарати 
(телефони); видеофони: 

8517 21 00 00 - Телефакси 1 парче 
Моторно возило за пре-
воз на стоки: 

8704 21 - Со бруто маса до 5 т. 
8704 21 91 00 — Нови 1 парче 

Апарати за фотокопи-
рање со вграден оп-
тички систем, апарати 
за контактно копирање 
и апарати за термичко 
копирање 1 парче 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2258/1 
15 септември 1998 година 

Скопје 

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

1243. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 15.09.1998 година, до-
несе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

8471 60 40 00 — Печатари 
а) HP Laser Jet 6 MP 
600x600 dpi; 3 Mb; Post 
Script, 
8 str/min 1 парче 
б) HP DescJet 340 Porta-
ble 
600x300 dpi; portable; 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, 
Бранко Црвенковски, с. р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

Бр. 23-2260/1 
15 септември 1998 година 

Скопје 
1244. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 15.09.1998 година, до-
Н е с е 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 финансии и тоа: 

8471 Машини за автоматска 
обработеа на податоци 
и нивни единици; маг-
нетни или оптички чи-
тачи, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8471 30 00 00 - Портабал дигитални 
машини за автоматска 
обработка на податоци, 
со маса до 10 кг, што се 
состојат од најмалку 
една централна еди-
ница, тастатура и дис-
плеј 
а) Dell Inspirion 3.200 In-
tel mobile Pentium II266 
Mhz MMX; 48 MB EDO 
RAM; 3,2 GB ЕШЕ 
HDD; 13.3* TFT Color 
display; 
24xCDROM 
б) Dell Inspirion 3.200 
Intel mobile Pentium II 
233 Mhz MMX; 32 MB 
EDO RAM; 3.2 GB 
EIDE HDD; 12.1 TFT 
Color display; 
24xCDROM 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ска единици во исто ку-
пиште: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за автоматска 

обработка на 40датоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички питачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци и носители на по-
датоци во кодирана форма 
и машини за обработка на 
такви податоци, неспом-

. на*ги или неопфатени на 
друго место: 

8471 50 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. 
подброеви 847141 и 847149, 
кои содржат или не содр-
жат во исто куќиште една 
или две од следниве еди-
ници; мемориски единици, 
влезни единици, излезни 
единици: 

847150 90 00 -Друго 
847160 - Влезни или излезни еди-

1 парче лици, што содржат или не 
содржат мемориски еди-
ници во исто куќиште: 

847160 40 00 — Печатари 
847170 - Мемориски единици 
8471 70 53 00 Хард диск драјв (hard 

disk drives) 
2 парчиња 8471 80 - Други единици од маши-

ните за автоматска обра-
ботка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 
8504 Електрични трансформа-

тори, статички конвертори 

3 парчиња 

2 парчиња 

1 парче 

7 парчиќ * 
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1 2 3 4 
(на пример испарувам^ и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - Статички конвертори 
(претворувачи): 

8504 40 30 00 — Модули за напојување од 
вид кои се употребуваат кај 
машините за автоматска 
обработка на податоци 1 парче 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонски 
апарати со безжична слу-
шалка и телекомуникаци-
ски апарати за жични си-
стеми со носечка струја или 
дигитални линиски си-
стеми; видеофони: 

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

8517 50 90 00 -- Други 2 парчиња 
8524 Плочи', ленти и други сни-

мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за про-
изводство на плочи, освен 
производите од Глава 37: 

8524 91 - За репродукција на по-
јави освен на звук или 
слика: 

8524 91 10 00 — Со снимени податоци 
или програми, од вид кои се 
употребуваат со машини за 
автоматска обработка на 
податоци 12 парчиња 

8528 Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика; видео-монитори 
и видео-проектори: 
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за снимање 
или репродукција на звук 
или слика: 

8528 21 - Во боја: 
8528 21 00 10 — Нови 3 парчиња 

8542 Електронски интегрални 
кола и микросклопови: 

8542 19 - Друго, вклучувајќи кола 
добиени со комбинација на 
биполарни и МОЅ техноло-
гија (В1МОЅ технологија): 

8542 19 10 00 - Мемории ф-КАМѕ; 
Ѕ-КАМѕ; саЛе-КАМѕ; 
ЕРКОМѕ; Е2РКОМѕ; 
Р1.АЅН; . Е2РКОМѕ; 
КОМ ѕ; САМѕ; РМѕ; 1Л-
РОѕ; и др.) 5 парчиња 

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

Бр. 23-2261/1 Претседател на Владата 
15 септември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1245. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање 

на Македонска банка за поддршка на развојот („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 24/98) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седниците одржани на 10, 
24 и 31 август 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВ-
НИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 
МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА 

РАЗВОЈОТ 
1. За претставници на државниот капитал на Репу-

блика Македонија во Собранието на акционерите на 
Македонската банка за поддршка на развојот се имену-
ваат: 

- д-р Драгољуб Арсовски, потсекретар во Мини-
стерството за финансии, 

- Мерџан Ајвази, помошник на директорот на Аген-
цијата за стопански недоволно развиените подрачја, 

- м-р Рубинчо Зарески, помошник на министерот за 
надворешни работи, 

- Јанче Лековски, директор на Дирекцијата за кре-
дитни односи со странство во Народната банка на Репу-
блика Македонија, 

- Виолета Стојановска - Петровска, началник на 
Секторот за монетарен и финансиски систем во Мини-
стерството за финансии, 

- Џелил Тахири, началник на Одделението за царин-
ски стапки во Царинската управа на Република Маке-
донија, 

- Оливера Цветановска, помошник на министерот 
за стопанство и 

- Лазар Цветковски, заменик на генералниот дирек-
тор на АД Комерцијална банка - Скопје. 

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

Бр. 17-2270/1 
31 август 1998 година 

Скопје 

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

1246. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ бр. 40/900 
неслужбен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и 
член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31 август 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Кирил Пешовски од должноста со-
ветник на министерот за одбрана за финансиско мате-
ријално работење, сметано од 1.09.1998 година. 

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

Бр. 17-2273/2 
31 август 1998 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с. р. 
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1247. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/98%. 
неслужбен весник на Република Македонија" бр. 63/94) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31 август 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ОДБРАНА 
1. За советник на министерот за одбрана, за комуни-

кациско-информациони системи, се назначува д-р Соња 
Андонова, досегашен стручен советник во Министер-
ството за сообраќај и врски. 

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

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

Бр. 17-2274/2 
31 август 1998 година 

Скопје 
1248. 

Врз основа на член 9 од Законот за цивилните инва-
лиди од војната („Службен весник на СРМ" бр. 33/76, 
25/79, 11/81, 4/85, 12/89, 17/91 и 38/91), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИД-

НИНИ НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД 
ВОЈНАТА 

г 1. Месечните износи на цивилната инвалиднина на 
цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август 
и септември 1998 година се определуваат од основата 
која се утврдува во висина на просечната месечна нето 
плата остварена во Републиката во претходното триме-
сечје од 9.256,00 денари и изнесуваат: 

I група 
II група 
III група 
IV група 
V група 

-4.628,00 денари 
-3.702,00 денари 
-2.961,00 денари 
-2.314,50 денари 
-1.851,00 денари 

Износите на цивилната инвалиднина во точката 1 на 
оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на 
просечната месечна нето плата во Републиката во пе-
риодот април-јуни 1998 година, објавена од страна на 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

2. Месечните износи на висината на цивилната инва-
лиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците 
април, мај и јуни 1998 година конечно се определуваат 
од основата која се утврдува на просечната месечна 
плата остварена во Републиката во периодот јануари, 
февруари и март 1998 година од 9.217,00 денари и изне-
суваат: 
I група ^ -4.608,00 денари 
И група -3.687,00 денари 
III група -2.949,00 денари 
IV група -2.304,50 денари 
V група -1.843,00 денари 

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

Број 10-3328/98 
3 септември 1998 година 

Скопје 
Министер, 

Насер Забери, с.р. 

1249. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 од Уставот на Република Македонија и 70 
од Деловникот на Уставниот суд на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија" бр. 
70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 13 од Општите услови за испо-

рака на топлинска енергија („Службен весник на СРМ" 
бр. 47/89). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на {^јавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3.Уставниот суд на Република Македонија по повод 
поднесена иницијатива од АГД „Илинден" од Скопје, 
поведе постапка за оценување уставноста и законито-
ста на член 13 од Општите услови за испорака на то-
плинска енергија, затоа што се постави прашањето за 
неговата согласност со Уставот и со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 13 од 
Општите услови за испорака на топлинска енергија ре-
шението за енергетска согласност ја содржи и висината 
на надоместокот на трошоците што му се предизвикани 
на испорачателот на топлинска енергија, а со приклучу-
вањето на трајни тела на новите потрошувачи, односно 
со зголемувањето на приклучната моќност на постој-
ните потрошувачи, а во согласност со Законот и со 
самоуправните општи акти на Собранието на Самоу-
правната интересна заедница за енергетика на Македо-
нија и на испорачателот што ја регулираат оваа мате-
рија. 

Плаќањето на овој надоместок е основ за склучу-
вање на поединечни договори меѓу АД „Топлификаци-
ја" Скопје и правните и физичките лица за добивање 
топлински приклучок односно за давање на енергетска 
согласност. 

5.Според член 2 од Законот за енергетика („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 41/87, 42/88, 
13/93, 15/93) во дејности од областа на енергетиката 
спаѓа и производството, пренесувањето и дистрибуци-
јата на топлинска енергија. Според натамошните 
одредби од Законот постојат испорачатели и корисници 
на енергија. Според член 29 од Законот испорачателот 
на енергија е должен да го приклучи корисникот на 
енергетскиот систем ако му е издадена енергетска со-
гласност. Според член 40 од истиот закон секој нов 
корисник на енергија што се приклучува на енергетски 
систем, постојниот корисник што врши реконструкција 
на енергетски систем, на енергетски објекти, уреди и 
инсталации или ја зголеми потрошувачката на енер-
гија, освен домаќинствата, е должен да прибави енер-
гетска согласност од испорачателот на соодветниот вид 
енергија. 

Согласно член 26 од Законот за енергетика („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 47/97 кој 
влезе во сила на 27 септември 1997 година) производи-
телите и испорачателите на енергија се должни на ко-
рисниците да им обезбедат енергија во согласност со 
енергетскиот биланс, меѓусебните договори и општите 
услови за соодветниот вид енергија, а согласно член 27, 
пак, од Законот испорачателот е должен да обезбеди 
непречено функционирање на енергетскиот систем до 
мерното место на кое се мери енергијата. Според член 
41 од Законот секое правно и физичко лице и граѓанин 
кој се приклучува на енергетскиот систем е должен да 
прибави енергетска согласност од испорачателот на со-
одветниот вид енергија. Енергетската согласност е дол-
жен да ја прибави и корисник на енергија кој ја зголе-
мува потрошувачката на енергија и ангажираната мо-
ќност за повеќе од 10% од утврдените со енергетската 
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согласност. Енергетската согласност од став 1 на овој 
член се издава по претходно издадено решение за 
услови за градба и заверен пр>оект за градба од надлеж-
ното министерство за работите на урбанизмот и гра-
дежништвото. 

Според член 42 став 1 од Законот, испорачателот на 
енерпда е должен во рок од 15 дема од поднесувањето 
на барањето за енергетска согласност да издаде реше-
ние за енергетска согласност согласно со техничките, 
енергетските и економските услови. 

Во член 72 став 1 од Законот, одлуките за општите 
услови за испорака на соодветниот вид енергија од член 
37 на овој закон ќе се донесат во рок од 9 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Од изнесените законски одредби, како оние кои ва-
желе во време на донесување на оспорените акти, така 
и во новите одредби од Законот за енергетика произле-
гува дека секој корисник на енергија кој сака да <се 
приклучи на енергетскиот систем мора претходно да 
добие енергетска согласност не е условено со плаќање 
на одреден надоместок, туку испорачателот на енергија 
е должен во рок од 15 дена по поднесувањето на бара-
њето да издаде таква согласност ако објектите кои 
треба да бидат приклучени ги исполнуваат условите 
утврдени со прописите за техничките нормативи за со-
одветниот вид енергија. 

Со оглед на тоа што во цитираните одредби од Зако-
нот не е предвидено енергетската согласност да се из-
дава по претходно обезбедени средства од корисникот, 
Судот оцени дека член 13 од Општите услови за испо-
рака на топлинска енергија не е во согласност со озна-
чените законски одредби. 

Исто така, со оглед на тоа што прибирањето на 
средства за издавање на енергетска согласност, всуш-
ност претставува здружување на средства за проширу-
вање на матер>далната основа на АД„Топлификација", 
а во Уставот на Република Македонија не е предвидена 
можност за вакво здружување на средства за стопан-
ските субјекта, Судот оцени дека од овој аспект член 13 
од Општите услови за испорака на топлинска енергија 
не е во согласност и со Уставот на Република Македо-
нија. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован *Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

Убр 57/98 Претседател 
9 септември 1998 година на Уставниот суд наРепублика 

Македонија Ј д-р Милан Недков• с.р. 
1250. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат: 

а) член 155 од Статутот на општина Теарце, донесен 
од Советот на општина Теарце под бр. 08-47/1 од 
2.06.1997 година, и 

б) член 25 од Одлуката за основање на управни и 
административни органи на општина Теарце донесена, 
исто така, од Советот на општина Теарце под бр. 08-47/ 
4 2.06.1997 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива поднесена од Сервет Ќамили од с. Теарце, 
Тетово со Решение У. бр. 67/98 од 3 јуни 1998 година 
поведе постапка за оценување уставноста на одредбите 
од актите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со член 52 став 1 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Советот на опш-
тината Теарце на седаицата одржана на ден 2.06.1997 
година го донел Статутот на општина Теарце под бр. 
08-47/1, како и Одлуката за основање на управни и 
административни органи на општина Теарце под бр. 08-
47/4. 

Со Статутот на општината, а во согласност со член 8 
од Законот за локалната самоуправа, се уредуваат над-
лежноста на општината, организацијата и работењето 
на органите и телата на општината, како единица на 
локалната самоуправа, облиците и начинот на уче-
ството на граѓаните во одлучувањето за работи од ло-
кално значење, основањето, работењето и облиците на 
месна самоуправа, како и други прашања од значење за 
локалната самоуправа. 

Во оспорениот член 155 од Статутот се предвидува 
дека Статутот на Општина Теарце влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Теарце". 

Со Одлуката за основање на управни и администра-
тивни органи на општината Теарце, освен што се осно-
ваат управните и административните органи на општи-
ната, се утврдува нивната надлежност, се уредува 
остварувањето на нивната соработка со подрачните 
единици на министерствата и другите органи на држав-
ната управа како и други прашања од значење за нив-
ното функционирање. 

Во оспорениот член 25 од Одлуката за основање на 
управни и административни органи на општина Теарце 
се предвидува дека, оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Теарце". 

5. Според член 51 став 1 од Уставот законите мораат 
да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи 
со Уставот и со закон. 

Според член 52 став 1 од Уставот, законите и дру-
гите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. 

Од одредбата на член 52 став 1 од Уставот произле-
гува дека, освен законите, и другите прописи пред да 
влезат во сила мора да се објават односно, и тие мора 
најнапред да се објават, па потоа да влезат во сила. 

Со оглед на тоа што во оспорените членови од Ста-
тутот и Одлуката за основање на управни и администра-
тивни органи на општина Теарце, кои според видот и 
содржината претставуваат прописи во смисла на член 
110 од Уставот, се предвидува дека овие акти влегуваат 
во сила со денот на донесувањето, односно пред нив-
ното објавување во „Службен гласник на Општина Те-
арце", Судот утврди дека со оспорените членови е по-
вреден уставниот принцип за објавување на прописите 
пред нивното влегување во сила поради што и оцени 
дека истите не се во согласност со член 52 став 1 од 
Уставот на Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 67/98 
9 септември 1998 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с. р. 
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1251. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 9 септември 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 6 од Одлуката за основање на 
инспекциска служба за вршење на инспекциски надзор 
од надлежност на општината во областа на патниот 
сообраќај, јавните патишта и комуналните дејности на 
подрачјето на општина Тетово, донесена од Советот на 
општина Тетово на 29 декември 1997 година. 

2. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У. бр. 71/98 од 8 јули 1998 година по повод подне-
сена иницијатива од Владата на Република Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и законито-
ста на член 6 од одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашање за 
неговата согласност со Уставот, со Законот за локал-
ната самоуправа, Законот за превоз во патниот сообра-
ќај, Законот за јавни патишта, Законот за комуналните 
дејности, Законот за прекршоци и Законот за буџе-
тите. 

3. На седницата Судот утврди дека во член 6 од 
оспорената одлука е предвидено дека инспекторите со-
гласно законските прописи и Одлуката за комунален 
ред изрекуваат и мандат«и казни. Средствата од каз-
ните се приход на буџетот на општината. 

За изречената мандатна казна се издава потврда, а 
казната се уплатува во благајната на општината. 

4. Според член 13 став 1 од Уставот на Република 
Македонка лицето за казниво дело ќе се смета за не-
вино се додека неговата вина «е биде утврдена со право-
силна судска одлука. 

Од наведената одредба произлегува дека вината за 
одредено казниво дело мора да биде утврдена со судска 
одлука што значи дека за сите казниви дела според 
Уставот одлучуваат само судовите. 

Според член 17 алинеја 1 точка 30 од Законот за 
локалната самоуправа единиците на локалната самоу-
права основаат инспекциски органи и служби за обла-
ста за кои единицата на локалната самоуправа има са 
мостојна надлежност во уредувањето и остварувањето 
на работите од тие области. 

Во член 29 точка 10, пак, е предвидено дека ти< 
одредуваат престапи и казни кога не се почитуваат про 
писите на единицата на локалната самоуправа. 

Од наведените одредби произлегува дека единицата 
на локалната самоуправа може да основа инспекциска 
органи, меѓутоа тие органи односно нивните овластен! 
инспектори можат само да го одредат престапот и каз 
ната за сторен прекршок ако не се почитуваат пропи 
сите на единицата на локалната самоуправа, меѓутоа 
тој престап и казна треба да бидат утврдени со закон 
Тоа значи дека инспекторите можат да определат за ко 
прекршок се работи и за која казна, меѓутоа тие ш 
можат да изрекуваат мандатни казни. 

Според тоа Судот оцени дека престапите и казните 
мора да бидат утврдени со закон и за изрекување и< 
казна за одреден прекршок, па било тоа да е и мандати* 
казна како што е тоа во конкретниот случај, инспекци 
ските органи можат и треба да покренат постапка преЈ 
надлежниот суд, и само судот е тој кој може даја изрече 
казната согласно член 13 од Уставот. 

Според член 81 од Законот за превоз во патнио1 
сообраќај („Службен весник на Република Македонија4 

бр. 63/95) е предвидено дека надзор над законитоста ш 
работењето на претпријатијата што вршат јавен прево: 

на патници и стока врши Министерството за сообраќај 
и врски и надзор над законитоста на работата на прет-
пријатијата што вршат градски и приградски превоз и 
автотакси превоз врши општината односно Градот 
Скопје. Инспекцискиот надзор над примената на одред-
бите на овој закон и прописите донесени врз основа на 
овој закон врши Републичкиот инспектор за сообраќај 
и врски, а за градски, приградски и автотакси превоз, 
инспекциските органи на општината односно Градот 
Скопје. 

Во член 84 од наведениот закон се предвидени случа-
ите кога инспекторите за патен сообраќај имаат право 
да донесуваат решение. 

Во член 112 од Законот за јавните патишта („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 26/96) е пред-
видено дека надзор над состојбата на јавните патишта, 
извршување на одредбите од овој закон и условите на 
сообраќајот на јавните патишта, примената на побли-
ските прописи, техничките нормативи и други работи 
врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски 
како орган во состав на Министерството за сообраќај и 
врски, а за локалните патишта и улици инспекциските 
органи на општината односно Градот Скопје. 

Во член 114 од наведениот закон предвидени се 
овластувањата на инспекторите за патишта, при што во 
вршењето на своите работи тие можат да донесуваат 
решенија (член 116). 

Во став 3 од овој член е предвидено дека ако инспек-
торите за патишта во вршењето на инспекцискиот над-
зор најдат дека е сторен прекршок, стопански престап 
или кривично дело, се должни веднаш да поднесат ба-
рање за поведува н>е на прекршочна постапка, пријава 
за поведување постапка за поведување стопански пре-
стап односно кривично дело. 

Во член 30 став 2 од Законот за комунални дејности 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 45/97) 
е предвидено дека инспекцискиот надзор над законито-
ста во работењето на субјектите во комуналните дејно-
сти врши Републичкиот комунален инспектор како ор-
ган во состав на Министерствот^а урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина и комуналните 
инспектори на општината односно Градот Скопје. 

Во члбн 33 е предвидено дека општините односно 
Градот Скопје за вршење на работите во областа на 
комуналните дејности во рамките на нивните надлеж-
ности утврдени со закон назначуваат комунални ин-
спектори. 

Комуналните инспектори вршат инспекциски над-
зор над јавните комунални претпријатија основани од 
општината односно Градот Скопје, над спроведување 
на одлуката за комунален ред и над физичките и правни 
лица на кои општината односно Градот Скопје им дал 
дозвола за вршење на комунални дејности. 

Во член 34 став 2 од Законот е предвидено дека ако 
при вршењето на инспекциски надзор, инспекторот 
утврди дека е сторен прекршок или кривично дело дол-
жен е да покрене постапка пред надлежен суд. 

Според член 22 од Законот за прекршоците („Служ 
бен весник на Република Македонија" бр. 15/97) стори-
телот затекнат при извршувана на прекршок за кој е 
предвидена парична казна во определен износ (член 13 
став 4), од страна на службеното лице на кое со законот 
му е дадено такво овластување може да ја плати каз-
ната на самото место по негова согласност. 

Во член 4 став 1 под г) алинеја 2 од Законот за 
буџетите („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 79/93) е предвидено дека како приход на буџетот на 
Републиката се и приходите од паричните казни. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
на комуналните инспектори, на инспекторите за па-
тишта и на инспекторите за патен сообраќај со наведе-
ните закони не им е дадено овластување да можат на 
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карактер. Понатаму, Одлуката го предвидува начинот 
на плаќањето и пресметувањето на надоместокот по м2 

за бруто површина на изградени или монтажно поста-
вени, односно за објект по 3000 денари, а за дворно 
место и паркинг по 400 денари. Останатите одредби 
уредуваат прашања во врска со начинот на плаќање на 
надоместокот во годишни рати, за што комуналниот 
орган на општината издава поединечно решение на се-
кој обврзник; начинот на спроведувањето контрола за 
утврдување на површината за која се плаќа надоместо-
кот и органот што ја врши наплатата; се определува 
наплатата на надоместокот да ја врши Управата за 
јавни приходи во Крива Паланка според Законот за 
персоналниот данок од доход и се предвидува дека по 
приговори и жалби од странки ќе решава Одборот за 
јавни и комунални дејности на Советот на општина 
Крива Паланка, а дека жалбата не го одлага извршува-
њето на решението. 

6. Согласно член 115 од Уставот на Република Маке-
донија во единиците на локалната самоуправа, меѓу 
другото, граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областа на урбанизмот, комунал-
ните дејности и во други области утврдени со закон. 

Според ставот 2 на овој член од Уставот, општината 
е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени 
со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на 
нејзината работа го врши Републиката. 

Ставот 3 на овој член од Уставот предвидува Репу-
бликата со закон да може да и довери вршење на опре-
делени работи на општината. 

Исто така, согласно член 16 од Законот за локал-
ната самоуправа единиците на локалната самоуправа, 
во рамките утврдени со Уставот и закон, имаат право 
со статут да вршат работи и преземаат активности од 
локално значење кои не се ставени во надлежност на 
органите на! државната таст . 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека во единиците на локалната самоуправа граѓа-
ните учествуваат во одлучувањето за прашања од ло-
кално значење; дека надлежностите на општината се 
утврдени со Устав и со закон, а Републиката, која врши 
надзор над законитоста на нејзината работа, може со 
Закон да и довери вршење на определени работи. 

Исто така, Судот утврди дека прашањата сврзани со 
граничните премини не можат да бидат од локално зна-
чење и дека општината не е овластена да утврдува надо-
месток за употреба на градежно земјиште на гранич-
ните премини. 

Имено, согласно член 3 од Законот за преминување 
на државната граница и за движење во граничниот по-
јас („Службен весник на Република Македонија" бр. 36/ 
92, 66/92, 12/93, 31/93 и 11/94), граничните премини се 
места определени за минување на државната граница. 

Согласно член 9 став 1 и став 3 од овој закон, гра-
ничниот премин го определува Владата нџ Република 
Македонија, а министерот за внатрешни работи во со-
гласност со министерот за урбанизам, градежништво и 
екологија ги определува подрачјата и објектите што ги 
опфаќаат граничните премини. 

Врз основа на оваа одредба од Законот министерот 
за внатрешни работи во согласност со министерот за 
урбанизам, градежништво и екологија, донел Правил-
ник за подрачјата и објектите што ги опфаќаат гранич-
ните премини („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 69/92 и 9/97). 

Согласно став 2 на член 2 од овој правилник подрач-
јето на граничен премин го опфаќа просторот утврден 
со урбанистички план, на кој се изградени или предви-
дени за градба објектите согласно тој план. Како такви 
според став 2 на член 1 од Правилникот се сметаат: 
објектите што ги опфаќа граничниот премин за меѓуна-

сторителот на прекршокот да му изречат казна на са-
мото место, туку тие се должни да покренат соодветна 
постапка пред надлежниот суд. Со оглед на тоа што во 
конкретниот случај во оспорениот член е предвидено 
дека надлежните инспектори можат на сторителот на 
прекршок да му, изречат мандатна казна без за тоа да 
имаат овластување во законот, а средствата од казната 
да се уплатуваат на сметка на буџетот на општината, 
Судот оцени дека оспорениот член не е во согласност и 
со наведените законски одредби. 

Со оглед на изнесеното, се одлучи како во точка 1 од 
оваа одлука. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл»ами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Та-
левски и д-р Тодор Џунов. 

У бр. 71/98 Претседател 
9 е п т е м 1908 година ** Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милат Недков>с. р. 

1252. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член Ш од Устав*от, нг Република Македонија, член 
70 алинеја 1 од Деловн&бт на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија*" бр. 10/92), на седницата одржана на 9 септем-
ври 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува Одлуката за утврдување надоме-
сток за користен>а на градежно зекдопте на подрачјето 
на граничен премин „Деве Бан])" во општина Крива 
Паланка за 1998 година, донесена од Советот на опш-
тина Крива Паланка на седницата одржана на 31 март 
1998 година. 

2. Се укинува времената мерка со која Судот, до 
донесување на конечна одлука, ги запре од извршување 
поединечните акти и дејства донесени, односно презе-
мени врз основа на оспорената одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Меѓународната и внатрешната шпедиција 
со јавни и царински складишта „Фершпед" А.Д. -
Скопје и Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
со решение У. бр. 85/98 и 100/98 од 1 јули 1998 година 
поведе постапка за оценување уставноста и законито-
ста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука и 
со времена мерка, до донесување на конечна одлука, ги 
запре од извршување поединечните акти и дејства доне-
сени, односно преземени врз основа на оспорената од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот и со закон. 

5. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се утврдува обврска за плаќање надоместок за 
користење на градежно земјиште во урбанизираниот 
дел на граничниот премин „Дене Ваир" во општина 
Крива Паланка; се предвидува средствата за надоместо-
кот да служат за активности според Програмата за уре-
дување на градежно земјиште во градот Крива Паланка 
и граничниот премин „Деве Ваир"; како обврзници за 
плаќање на овој надоместок се предвидени носителите 
на правото на користење на градежното земјиште на 
кое се изградени објекти од траен карактер и деловни 
објекти кои се изградени или поставени ка*о времени 
објекти, а служат за обавување на угостителска, зана-
етчиска, трговска, услужна и шуга дејност од јавен 
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роден сообраќај, граничниот премин за меѓудржавен 
сообраќај и граничниот премин за пограничен сообра-
ќај (зградите, просториите и уредите што ги користат 
државните органи, претпријатијата и други правни лица 
кои работите од своја надлежност ги вршат на подрач-
јето на граничниот премин). 

Во точката 1 од овој член на Правилникот е опреде-
лена вкупната површина на граничниот премин „Деве 

Баир" со наведувано на катастарските парцели што се 
во негов состав. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
граничните премини претставуваат објекти во јавна 
употреба т.е. јавно добро поради што Републиката има 
право и должност да се грижи за нивното функциони-
рање. Следствено на ова, прашан>ата што се поврзани 
со граничните премини не се прашан>а од локално зна-
чење, односно не спаѓаат во доменот на надлежноста на 
одлучувањето на единиците на локалната самоуправа, 
поради што, во конкретниов случај, Советот на опш-
тина Крива Паланка не бил овластен да го утврдува 
надоместокот за користење на градежно земјиште на 
подрачјето на граничниот премин „Деве Ваир". 

Понатаму, согласно член 22 став 2 од Законот за 
просторното и урбанистичкото планирање, урбани-
стичките планови за граничните премини и за други 
локалитети со објекти од јавен интерес, ги донесува 
Владата на Република Македонија, а според ставот 3 на 
овој член од законот, општината донесува генерален 
урбанистички план, детален урбанистички план и урба-
нистичка документација за населено место во општи-
ната. 

Според тоа, Владата на Република Македонија, 
како доносител на урбанистичкиот план за граничниот 
премин „Деве Ваир", го извршила и го врши уредува-
њето на градежното земјиште и негово опремување со 
комунални објекти и инсталации, како последица на 
што општината Крива Паланка не е овластена да опре-
делува надоместок за користење на ова градежно зем-
јиште. 

Имајќи ги предвид наведените одредби од Законот 
за преминување на државната граница и за движење во 
граничниот појас, Правилникот за подрачјата и објек-
тите што ги опфаќаат граничните премини, Законот за 
локалната самоуправа, Законот за просторното и урба-
нистичкото планирање и Законот за градежното зем-
ј и в е , Судот оцени дека: единиците на локалната само-
управа се надлежни да одлучуваат за прашања од ло-
кално значење, кои не се ставени во надлежност на 
органите на државната власт; прашањата сврзани со 
граничните премини не се прашања од локално зна-
чење и за нив не можат да одлучуваат граѓаните на 
општината; подрачјето на граничниот премин е иззе-
мено од подрачјето на општините; генералното овла-
стување на општината, утврдено во член 44 од Законот 
за градежното земјиште да го утврдува надоместокот за 
употреба на градежно земјиште не може да се однесува 
на подрачјата на граничните премини; урбанистичките 
планови за граничните премини и за други локалитети 
со објекти од јавен интерес ги донесува Владата на 
Република Македонија која, како доносител на овие 
планови, врши и уредување на градежното земјиште за 
чие користење општината не е овластена да воведува 
плаќање на надомест; Владата на Република Македо-
нија ги определува граничните премини; министерот за 
внатрешни работи во согласност со министерот за урба-
низам, градежништво и екологија, ги определува по-
драчјата и објектите што ги опфаќаат граничните пре-
мини, поради што утврди дека оспорената одлука е 
несогласна со Уставот и со закон. 

7. Судот ја укина времената мерка за запирање од 
извршување на поединечните акти и дејства донесени, 
односно преземени врз основа на одлуката означена во 

точката 1 од оваа одлука, затоа што ја донесе конеч-
ната одлука за оценување на нејзината уставност и за-
конитост. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 85/98 и 100/98 Претседател 
9 септември 1998 година на Уставниот суд на Република 

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

ИСПРАВКА 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опремата која може да се увезе без плаќање царина 
за потребите на Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, објавено во „Службен вес-
ник на РМ", бр. 37/98, направена е техничка грешка, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕ-
МАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР- ; 

СТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 
ВОДОСТОПАНСТВО 

Во точка 1, колона 3 - наименование, ред 58, наме-
сто зборовите: „а) Best USP model 510-900, VA/63W" ' 
треба да стојат зборовите: „РР 1000Е" и во ред 121 
наместо зборовите: ,,б) Compaq V 45 Monitor, MRP И, 
14" треба да стојат зборовите: ,,б) Compaq V55 Moni-
tor, 15". 

Бр. 23-1968/1 Од Владата на Република 
21 септември 1998 година Македонија 

Скопје • 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води 

спор за развод на брак по тужбата на тужителот Са-
мет Јашари од с. Бојане, против тужената Сандра 
Јашари, моминско Хајнрих, со непозната адреса во 
странство. За привремен застапник на тужената се 
поставува адвокатот Гордана Митовска од Скопје, ул. 
"Питу Гули" бр. 70, која ќе ја застапува тужената во 
оваа постапка се додека тужената или нејзин полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V.П.бр.2927/98. 
(15696) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се роди парнична постапка за развод 

на брак по тужбата на тужителот Саити Саљуш од 
Куманово, ул."Тоде Мендол" бр. 43 против тужената 
Сељвете Кочмези од СРЈ, а сега со непозната адреса 
во Швајцарија. 

Со оглед да тужената е со непозната адреса во 
странство судот и поставува привремен застапник Го-
ран Богатинов, адвокат од Куманово, кој ќе ја заста-
пува тужената во оваа постапка се додека тужената 
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или нејзин полномошник не се појават пред судот 
односно додека Центар за социјална работа не го 
известил судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово,П.бр.796/98. (14894) 

Пред Основниот суд во Куманово е поведена по-
стапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Наиповски Алириза застапував од адвокат Ѕвонко 
Богдан од Куманово, против тужената Зеќавет Наи-
повска, родена Шабани од с. Оризари, Куманово. 

На тужената и се поставува привремен застапник, 
адвокатот Чедомир Краљевски од Куманово, кој ќе ја 
застапува пред судот во оваа правна работа се додека 
тужената или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека Центарот за социјална ра-
бота не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, Ш. П. бр. 09-
2596/97. (45240) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
Пред овој суд е заведен спор за утврдување право 

на трајно користење по тужбата на тужителот Дончо 
Дончовски од Крива Паланка, против тужениот 
Младен Младеновски,со непознато место на живеење 
во Република Германија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 /триесет/ дена 
да му достави на судот точна адреса или да определи 
полномошник кој ќе го застапува. 

Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот тужениот не' се јави, судот ќе му постави 
привремен застапник, Маја Стоилковска од Крива 
Паланка - волонтер дипломиран правник со положен 
правосуден испит, која ќе се грижи за правата и инте-
ресите на тужениот до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Крива Паланка, П.бр.376/96. 
(15355) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово - Вонпроцесно 

одделение, се води вонпроцесна постапка за докажу-
вање на смртта на лицето Камбери Рефик порано од с. 
Пирок, а по предлог на предлагачот Даут Хавзија од с. 
Шфок. 

Се повикува лицето Камбери Рефик од с. Пирок 
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
овој оглас да се јави во Основниот суд во *Гетово и 
секое друго лице кое што знае за неговиот живот, а со 
назнака дека по истекот на овој рок лицето ќе биде 
прогласено за умрено. Во спротивно, судот ќе му 
назначи привремен старател за посебен случај кој ќе 
се грижи за правата во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р,бр401/98. (15192) 

Пред Основниот суд во Тетово се води оставинска 
постапка за расправање на оставината на покојниот 
Стојан Ивановски порано од с. Отуишште - Тетовско, 
а по предлог на предлагачката Ивановска Драгица од 
Ѓ.Петров, ул."Јадранска" бр. 31. 

Се повикуваат учесниците Богоја Ивановски од с. 
Отушипгге и Јорда Пешковска од с.От$шиште, а сега 
со непозната адреса во САД, да се јават во рок од 1 
година од денот на објавувањето на овој оглас во 
Основниот суд во Тетово. Во спротивно, судот ќе им 
назначи привремени старатели за посебен случај кои 
ќе се грижат за нивните права во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, О.бр.282/98. (15093) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопстве-
нички спор по тужбата на тужителот Атанас Марин-
овски од с. Одри, против тужениот Димче Марин-
овски од с. Одри, а сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или во истиот рок да одреди полномошник. 
Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во 
Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој 
ќе го застапува до правосилното решавање на 
спорот. 

Од Основниот суд во Тетово. (15141) 

Пред овој суд се води парница за измена на одлука 
за чување на дете по тужбата на тужителот 
Стојановски Петар од с. Вратница, против тужената 
Ана Стојановска од с. Вратница, сега со непозната 
адреса во Германија. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку не се 
јави да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот 
ќе и одреди привремен старател кој ќе се грижи за 
нејзините права и инттереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 888/98. (15239) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба по тужбата 
на тужителот Ристовски Љупчо од с. Ратае, против 
тужениот Петровски Гелче од Пловдив, Р. Бугарија со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да до-
стави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Цен-
тарот за социјална работа ќе му постави привремен 
застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.795/98. (15403) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Даути Исмет од Тетово, ул. "Ј. 
Сандански" бр. 30, против Ивоне Маслов од Берлин, 
СР Германија со непозната адреса. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот, или постави свој 
застапник. Воколку не се јави во определениот рок, 
судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води 
спорот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр.880/98. (15404) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Зија Јусуфи од с. Доброште, 
против Насер и Себедин Мусуфи и други од с. Добро-
ште, а сега се наоѓаат во странство со непозната 
адреса. 

Се повикуваат тужените да се јави во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот на судот и достават 
адреса или свој застапник. „ По истекот на овој рок су-
дот ќе им постави привремен старател кој ќе го води 
спорот во нивно име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1541/94. (15405) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Ќамиле Амети од с. 
Палатица, против тужениот Метали Амети од с. 
П ал атиџа, а сега со непозната адреса во Германија. 
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Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот и достави 
адреса или постави вој застапник. По истекот на овој 
рок судот ќе му постави старател кој ќе ја води 
постапката во негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.190/98. (15406) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 976/98, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за трговија и услуги 
„ИТАЛСТЕП" Љупчо и други, д.о.о. увоз-извоз Град-
ски трговски центар, кат 2, сек. 7, лок. 7, Скопје. 

Основачи: Љупчо Павловски од Скопје, ул. „Исаи-
ја Мажоски" Оливера Динакова од Скопје, ул. „Мето-
дија Митевски" бр. 6/-10; Јулијана Никлеска од Ско-
пје, ул. „Благоја Стефковски" бр. 10, Снежана Војда-
новска од Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 8/2-24. 

Дејности: 070111; 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123 , 070124, 070125 , 070126, 070127 , 070128, 
070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 
070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 
070225 , 070226, 070227, 070229 , 070230, 070240, 070250, 
070260, 012613, 012614, 012622, 012701, 012702, 012703, 
012810, 012820, 012830, 013121, 013122, 080190, 080201, 
080202, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110405, 
110903, 110909, 070310, 070320, застапување на стран-
ски фирми, реекспорт, малограничен промет со сосед-
ни земји. 

Застапување: Љупчо Павловски, управител без 
отраничуван>е во внатрешниот и надворешниот про-
мет. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 976/ 
98. (9843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар Трговското друштво за производ-
ство, услуги и промет „Братство Зеќир Хасипи" и пар-
тнери д.о.о. ул. „Водњанска" бр. 26, Скопје. 

Предмет на оваа пријава е основање на ТД „Брат-
ство" 

Основачи: Зекир Хасипи од Скопје, со влог од 
157.692,00, Абдулнеим Хасипи со влог од 78.846,00 
ден. и Менсур Хасипи со влог од 76.682,00 ден. по спе-
цификација или се во вкупен износ од 313.220,00 ден. 

Управител е Абдул неим Хасипи од Скопје. 
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 сиот свој имот. 

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 
070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 
070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 
070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 
070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 
080201, 080202, 060501, 060502 , 050302, 011314, 011941, 
080190, 070310, 070320. 

Добивката во друштвото ќе се дели согласно вло-
гот на секој од основачите. Засновањето на работен 
однос на работниците како и престанокот ќе биде ре-
гулирани согласно законот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (9900) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 874/98, на регистарска влошка бр. 020022987-

6-09-000, го запиша во трговскиот трегистар основање-
то на трговецот поединец ТП Сендвичара, Трговец 
поединец „ПРОФЕСИОНАЛ" т.п. Скопје, Љупчо 
Властимир Стефановиќ, ул. „Париска" бб, Скопје. 

Дејности: 080190, 070111, 070114. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Управител без ограничување е Љупчо Стефановиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 874/ 

98. (9909) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бб. 1097/98, на регистарска влошка бр. 
020024467-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец т.п. за Продажба на. 
мало на потребална опрема „БРАН" т.п. Мирјана 
Драган Кољевиќ, с. Кучевиште, Скопје. 

Дејности: 070129, 070132. 
Управител е Мирјана Кол>е вик од с. Кучевиште, 

Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1097/ 
98. (10183) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1284/98, на регистарска влошка бр. 
02002429?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на „ТП" „БИЛЈАНА" цвеќарница, Тодоровска 
Борис Сузана, ул. „Партизанска" бб, лок. бр. 5, Него-
тино. 

Основач е Тодоровска Борис Сузана. 
Дејности: 070129. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските превземени 
во правниот промет ТП одговара лично со целиот свој 
имот. 

Тодоровска Борис Сузана, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 1284/ 
98- (10631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1212/98, на регистарска влошка бр. 
020025497-6-09-000, го задиша во трговскиот регистар 
ТП Пицерија „НАТАЛИ" т.п. Наташа Станко Зави-
рова, комплекс Дојрана, Стар Дојран. 

Основач: Наташа Зафирова од Скопје. Одговара 
лично со целиот свој имот. 

Во правниот промет трговецот поединец истапува 
во свое име и за своја сметка. 

Управител: Наташа Зафирова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1212/ 

98. (10632) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1369/98, на регистарска влошка бр. 
020025067-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на трговец поединец ТП „КИКО"'- такси, Зо-
ран Добросав Алексовски, с. Ранковце, општина Ран-
ковце. 

ТП „КИКО" - такси е основано со пријава бр. 1 од 
18.05.1998 година. 

Основач на ТП „КИКО" - такси е Зоран Добросав 
Алековски. 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1482/98, на регистарска влошка бр. 
020027067-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
како трговец поединец Автоперална „ИБИЗА" Берат 
Бидајет Демири, ул. „Илинденска" бр. 188, Тетово. 

Основач: Берат Вид ајет Демири од Тетово. 
Дејност: 50.20. 
За управителка тп се одредува Берат Бидајет Де-

мири. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските на тп во правниот промет со трети лица прев-
земени во текот на работењето одговара тп Берат Би-
дајет Демири лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1482/ 
98. (11411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 769/98, на регистарска влошка бр. 02003038?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Радиодифузно трговско друштво „АРАЧИНА", 
Џавит, д.о.о.е.л. ул. „Маршал Тито-1" бр. 30, с. Ара-
чиново. 

Основач: Џавит Сулејмани, со изјава за основање 
од 24.03.1998 година. 

Дејности: 92.20. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, друштвото одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешното ра-

ботење е Џавит Сулејмани, управител без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 769/ 
98. (12984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2314/98, на регистарска влошка бр. 

•02003298/-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
тп „МИЛЕШПЕД" - автопревозник, Милан Димитар 
Танушев, ул. „Кирил и Методиј" бр. 2, Демир Капија. 

Основач е Милан Димитар Танушев од Демир Ка-
пија. 

Дејност: 60.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските превземени 
во правниот промет тп одговара лично со целиот свој 
имот и средства. 

Управител без ограничување е Милан Димитар Та-
нушев. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2314/ 
98. (691) 

Дејности: 060602. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка, а за 
превземените обврски, трговецот поединец одговара 
лично со целиот свој имот. 

Во внатрешен промет се запишува Зоран Добро-
сав Алексо воен, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1369/ 
98. (10633) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
462/98, на регистарска влошка бр. 001389, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за одржу-
вање моторни возила Владимир Благоја Милошески 
„ШАМПИОН" т.п. ул. „Кеј 9-ти Септември, 61а, 
Прилеп. 

Дејности: 50.20. 
Овластен потписник е Владимир Милошески. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 462/98. 
(10967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 119/98, на регистарска влошка бр. 3-
02001999-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштвото^за прои-
зводство и промет на големо и мало „БРАЌА ЕЛ>Е-
ЗИ" д.о.о. увоз-извоз с. Доброште, Тетово. 

Во внатрешен промет се проширува дејноста 03003. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

119/98. (11210) 

Основниот суд Штип, со решението Трег. бр. 408/ 
98, на регистарска влошка бр. 03001142?-1-01-ООО, го 
запиша во трговскиот регистар основањето на ј.т.д. 
на Друштвото за производство, трговија и услуги Мо-
лерот Славе Митковски и др. ј.т.д. увоз-извоз ул. 
„Велко Влаховиќ" л-2-12, Пробиштип. 

Содружници: Славе Митковски од Пробиштип, 
вложува 250,00, Сузана Митровска од Пробиштип вло-
жува 250,00. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 0112/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.87, 15.89, 15.91, 15,93, 15.96, 15.98/2, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 
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, 
51.70, 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, 
52.4442, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 , 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.14, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, надворешна тр>говија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, консигнациона продажба, угостителство и 
туристички услуги. 

Управител е Славе Миковски. 
Застапник во надворешнотрговскиот промет Славе 

Митковски од Пробиштип. 
Одговорност на содружниците - лично и неограни-

чено, солидарно со целиот имот. 
Во правниот промет со трети лица друштвото иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
направени со трети лица друштвото одговвара со це-
лиот имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 408/98. 
(12369) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2393/98, на регистарска влошка бр. 
02003523?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец Сашо Круне Николиќ „НИСА" 
такси превоз, ул. „Франц Розман" бр. 62, Куманово. 

Дејност: 60.22. 
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 со целиот свој имот. 

Трговецот поединец го застапува во внатрешниот 
промет Сашо Николиќ, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2393/ 
98. (692) 

Основниот суд Скопје I. - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2339/98, на регистарска влошка бр. 
02003462?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето на претпријатие во т. друштво на 
Трговското друштво за промет и услуги „КОМИКО" 
Климе, д.о.о.е.л. увоз-извоз, Бул. „АВНОЈ" бр. 72/19, 
Скопје. 

Согласно законот за трговски друштва извршено е 
усогласување на претпријатието во трговско друштво: 
Од претпријатие за промет и услуги „КТЦ" д.о.о. Ско-
пје, во Трговско друштво за промет и услуги „КОМИ-
КО" Климе, д.о.о.е.л. увоз-извоз, Бул. „АВНОЈ" бр. 
72/19, Скопје. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешен и надворешен промет е Климе 
, управител, овластен без ограничување. 

Дејности: 15.11, * 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.31, 
45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.1, 
50.10, 50.20, 50.3, 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, 51.1, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57 , 51.6 , 51.61, 51.62 , 51.63 , 51.64 , 51.65 , 51.66, 
51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63 , 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.213, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71:г34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15 , 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/ 
3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2339/ 
98. (693) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 155/98, на регистарска влошка бр. 4-
02000274-000-03, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Тутунов комбинат „БОРО 
ПЕТРУШЕВСКИ - ПАПУЧАР" акционерско дру-
штво Куманово, ул. „11 Октомври" бр. 80, Куманово. 

Се брише Стојадин Стошиќ, а се запишува Тодор 
Ч^шкаровски, претседател на управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 155/ 
98. (694) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1243/98, на регистарска влошка бр. 
020027337-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец за превоз на стоки и дица во 
друмскиот сообраќај тп Ѓуре Манаил Трајовски „ГА-
ГО ПРЕВОЗ" Гази Баба, ул. „Маџари" бр. 34/1-3, 
Скопје. 

Трговецот поединец е упишан со пријава од 11.5.98 
год. а основач е Ѓуре Манаил Трајовски. 

Дејности: 60.23 , 60.24. 
Трговецот поединец во правниот промет истапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица трговецот поединец 
одговара лично со целиот имот. 

Управител на трговецот поединец е Ѓуре Трај кове-
ски. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1243/98. (695) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2794/98, на регистарска влошка бр. 
020035517-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија на големо и мало 
и услуги „МАРТИНИ" Левко, д.о.о.е.л. увоз-извоз, 
ул. „Љубљанска" бр. 6, Велес. 

Основач и управител е Мартиновски Левко од Ве-
лес. 

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.61, 51.64, 51.70, 
52.1.1, 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, 52.50, 52.62, 74.11, 
надворешна трговија со прехранбени продукти, надво-
решна трговија со непрехранбени продукти. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските превземени одго-
вара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2794/98. - (696) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 
337/98, на регистарска влошка бр. 1-83-0,ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице 
(директор) на Трговското претпријатие на големо и 
мало, увоз» извоз "БОДИ 51" п.о. Струмица, ул."Беласи-
ца" бр. 12. 

Досегашниот директор и застапник на претприја-
тието во надворешно-трговскиот промет, Мирјана Ѓор-
ѓиева од Струмица, се разрешува. 

За нов директор и застапник на ТП на големо и 
мало, увоз-извоз "БОДИ 51", п.о, Струмица, се име-
нува лицето Данче Трајова од Отру мица, со неогра-
ничени овластувања во правниот промет. 

Од Основниот суд во Штип, (9620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 1684/98,на регистарска влошка бр.1-55746-о-о-о, ја 
запиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување во внатрешен трговски про-
мет и НТР на Претпријатието за промет и услуги"501" 
увоз-извоз Д.О.О. Скопје,ул."Џон Кенеди" бл.7,локал 
2, Скопје. 

Се брише Стефова Весна, директор без ограни-
чување, а се запишува СтеФковски Зоран, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје Срег. бр. 1684/98. 
(9290) 

• Основниот суд Скопје I - Скопје со решението 
Трег бр.674/98, на регистарска влошка бр.020022827- 3-
01-000, го запиша во судскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, услуги и 
промет "ФАРМАБЕЈ1А" Велески Љупчо и други 
ДОО Експорт-Импорт,ул."Лазар Димтров" бр.ЗЗ, 
Скопје. 

Содружници: 
1) Велески Љупчо од Прилеп, ул."Шар Планина" 

бр. 15 со Мб 2605966440038 и рег.бр.206923 - ГУВР-
Прилеп. 

2) Симоновска Габриела од Скопје, бул. 
"АВНОГбр. 108/26, Мб 1605960455064 и рег.бр. 1271913 
Скопје. 

3) Димитровски Младен од Скопје,бул. "АВНОЈ" 
бр. 16/3-21 Мб 0203950450035 и рег.бр. 1053533 - Скопје. 
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4) Стефковска Марина од Скопје бул."АВНОЈ" 
бр. 106/1 -8 Мб 2611965455104 и рег. бр.1317593 
Скопје. 
Дејности:011941; 012310; 012421; 012622; 012810: 
ЈОД3021: 013099: 013121: 013122: 050301; 05302; 
060501 ;060502;060503 ;070111 ;070112;070113; 070114; 
070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 
070127;070128;070129;070131 ;070132;070140; 070150; 
070211 ;07212:070213 ;070214;070219;070221 ;070222;0 
70223;070224;070225;070226;070227; 070229; 070230; 
070240;070250;070260;080112;080121 ;080190;080201; 
080202; 110109; 110302; 110309; 110404; 110905; 110909. 
Дејности во надворешно-трговскиот промет: 
070310;070320, меѓународен транспорт на патници 
и стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, коми-

. спона и консигнациона продажба на стоки,заста-
пување странски фирми и посредување во надво-
решно-трговскиот промет. 
Во правниот промет со трети лица друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка со неогра-
ничени овластувања, а за преземените обврски во 

. правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет 
друшвото ќе го застапува управителот Стефковска 
Марина од Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје,Трег.бр.674/98. 
(9844) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, со решението 
Трег.бр.1702/98, на регистарска влошка бр.02003406?-
-8-09-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето на Трговското радиодифузно друштво А1 ТЕ-
ЛЕВИЗИЈА Рамковски Велија, ДООЕЈ1 Скопје 
ул."Перо Наков" бр.60 Скопје. 

Усогласување на претпријатието за радио и теле-
визиска дифузија "А1- НЕЗАВИСНА ТЕЛЕВИЗИ-
ЈА" д.о.о Скопје. 

Основач: Рамковски Велија од Скопје 1-1/5. 
Дејност: 92,20 Радио и телевизиски активности 

(создавање и емитување на тв програма). 
Во правниот промет со трети лица, друштвото 

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

Со друштвото ќе управува Гордана Стошиќ, 
управител, без ограничување, Велија Рамковски, 
управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, Трег. бр. 
1702/98. (253) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението , 
П.П. бр.5/98, ја запиша во судскиот регистар на по-
литичките партии под Рег.бр.88 "Партија на пензио-
нерите на Р.Македонија, со седиште во Скопје, на 
ул."Никола Кирев-Мајски" бр. 57, која ја застапува 
нејзиниот претседател Ванчо Пешевски. 

Политичката партија стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.09.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје. (14601 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се запишува во регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации под реден бр. 1/98, Здржението на 
граѓани под назив: Здружение на битолско-грчко при-
јателство и соработка "Пелагошгја", Битола. 

Здружението ќе се залага за остварување и унапре-
дување на економска, културна, научна, хуманитарна, 
општествена, туристичка, спортска и друга соработка 
со заинтересирани институции асоцијации и граѓани 
на Република Грција. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Битола на 
ул. "Ордан Џинот" бр. 27, а ќе дејствува на подрачјето 
на Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (14871) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Ст.бр.894/96 од 23ЛХ.1997 година е от-
ворена стечајна постапка цдд должникот Претприја-
тие "Мак-Интер -Трејд" од Скопје,ул."Владимир 
Комаров". 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска,судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петревски од 
Скопје, бул."АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03 .XI. 1998 година, во 8,40 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15015) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.349/96 од 24.ХП.1996 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "Цепелин Компани" ДОО од Скопје,ул."Максим 
Горки" бр .16. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
Скопје,бул."АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 03.Х1.1998 година, во 8,50 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15007) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.218/96 од 18ЈС1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТ "Сибе 
Комерц" од Скопје,ул."Лазар Личеновски" бб. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, суди-
ја при овој суд. 
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За стечаен управник е одреден Ристо Гореновски 
од Скопје,бул."Црвена Армија" бр.10/1-2, телефон 
339610. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 5.Х1.1998 година, во 8,00 часот, во 
соба број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје• (14989) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 47/96 од 4ЈШ.1997 година. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за производство, промет и 
услуги "Делкос"#ул."Ѓорѓи Андреевиќ* бр. 2 од Скопје 
со жиро сметка 40100-601-43697. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (14990) 

Основниот суд од Тетово, објавува дека со реше-
нието Сг.бр.27/98 од 16.П.1998 година е отворела сте-
чајна постапка над должникот МППУ "Енко Мирел 
Компани" од Тетово. 

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

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. 
Горно Седларце. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 20.Х.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. . 

Од Основниот суд во Тетово. (15094) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
257/98 од 07.УШ.1998 година над ПП "ХЕМ - Инже-
неринг" од Битола, ул.ЧПартизанска" бр. 15-1/11 со 
жиро сметка 40300-601-61278 при ЗПП Филијала -
Битола со дејност преработка на обоени метали, от-
вори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14895) 
Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-

нието бр. 1/97 од 19Л/1.1998 година се заклучува сте-
чајната постапка на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало "Инфос" увоз-извоз Кичево, ул." 11-ти 
Октомври" бр. 222 со жиро сметка 40320-601-5881. 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник ќе се брише од регистарот на правни лица при 
Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Кичево. (14896) 
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 

решението Ст.бр. 207/96 од 11ЛХ.1998 година привре-
мено се запира стечајната постапка над АД ДИК 
"Страшо Пинџур" - Кавадарци за период од 12 месеци 
од правосилноста на ова решение. 

АД ДИК "Страшо Пинѓур" - Кавадарци продол-
жува со работа. 

Одборот на доверители веднаш да формира Упра-
вен одбор, како орган на управување на претпријати-
ето и да ги определи лицата на кои им го доверува 
организирањето и застапувањето на претпријатието 
должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе про-
грама за финансиска и сопственичка трансформација 
и ја достави до судот за определување на рочиште за 
прифаќање на програмата. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (14897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1363/97 од 03 .IX. 1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие "МАК Маркетинг", Скопје, ул."Козара" бр. 68-
1/30, жиро сметка 40100-601-47831. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14792) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 54/96 
од 15.1.1998 година над ПП "Битер компани" од 
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15089) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решени-
ето Ст.бр. 143/97 од 19.Х1.1997 година е отворена сте-
чајна постапка спрема должникот ПП"Шел" од Ох-
рид, ул."Абасд Емин" бр. 27. 

Се закажува дополнително рочиште за испиту-
вање на пријавените побарувања за ден 22.Х.1998 го-
дина со почеток во 12,00 часот во Основниот суд во 
Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. • (15138) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со подолу 
наведените решенија, заклучена е стечајната постапка 
спрема следните должници: со решението Ст.бр. 
297/96 од 25.У.1998 година над должникот "АС -
Експрес" од с. Боговиње; со решението ст.бр. 198/97 
од 25.\Л.1998 година над должникот ПП "Валмар" од 
Тетово; Со решението ст.бр. 239/97 од 07.Ш1998 
година над должникот ПП "Жеден" од с. ТУденце; со 
решението Ст.бр. 500/97 од ЗОЛ/1.1998 година над 
должникот ППТУ "Два бора - МТ" од с. Непроштено, 
со решението Ог.бр.22/98 од ЗЛШ.1998 година над 
должникот ТП "Шпенд" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје., 

Од Основниот суд во Тетово. (15139) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со подолу 
наведените решенија, заклучена е стечајната постапка 
спрема следните должници: со решението Сг.бр. 
345/97 од 14.ГХ.1998 година над должникот ПТУП 
"Монди" од Тетово ДОО експорт-импорт; со реше-
нието Ог.бр. 47/96 од 08.УЛ.1998 година над долж-
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никот ПГПИ "Едер" од Тетово; со решението Ог.бр. 
9/97 од 08.VII.1998 година над должникот ПТП 
"Тишрт" од Тетово; со решението Ст.бр. 69/97 од 
08.V1I.1998 година над должникот ЕТТЛ "Шарско 
Јагне" од Тетово, со решението Ст.бр.208/97 од 
8.VH1998 година над должникот СЗ "Мал Јелак" од 
Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (15140) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
251/98 од 18."УНИ998 година над ПП "МГ Свич" - Би-
тола, ул. *Тошо Таскалот" бр. 30/15, дејност трговија 
жиро сметка бр. 40300-601-65069 што се води при ЗПП 
- Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (13926) 

Основниот суд во Битола со решението Сг.бр. 149/97 
од 03.VII. 1998 година над ПП "АНС Комерц" - Би-
тола, ул. "Борка Талевски" бр. 15, со жиро сметка бр. 
40300-601-49493 што се води при ЗПП - Битола, деј-
ност трговија отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (13925) 

Основниот суд Тетово, објавува дека со решението 
Qr.6p.250/97 од 9.П.1998 година е отворена стечајна 
постапка над должникот ПППУ "Нова Слога" од с. 
Жилче. 

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

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово,ул."Благоја Тоска" бр.222. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.Х.1998 година, во 9,30 часот, во 
соба број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (15407) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 45/97 
од 07.IV.1998 година над ПП "Влагона" - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15408) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.111/98 
од 16.ЕХ.1998 година над ПП "Фатени" од Битола, ул. 
"Мукос" бр. 72, со дејност на малопродажба на 
колонијални стоки со жиро сметка 40300-601-72343 
при ЗПП-Филијала - Битола отвори стечајна постапка 
но не ја спроведе и заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15409) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.245/98 
од 16.1Х.1998 година над ПП "Јушпед" од Битола, ул. 
"Железничка" бб, со дејност шпедиција, жиро сметка 

40300-601-78006 при ЗПП - Филијала, отвори стечајна 
постапка но не ја спроведе и заклучи. * 

Од Основниот суд во Битола. (15410) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 9/96 од 12.ГХ.11998 година поведена е по-
стапка за присилно порамнување над стечајниот 
должник ПОС Преработка на дрво во стечај од Маке-
донски Брод со доверителите на начин што долж-
никот од утврдените побарувања на доверителите да 
исплати во висина од 60% во рок од две години без 
камата времето да тече од денот на склучувањето на 
присилното порамнување. 

Се повикуваат доверителите над стечајниот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд, со 
пријава во два примероци со докази и вирманска 
уплата на судска такса од 600, денари на жиро сметка 
број 41100-840-018-338. 

Се закажува рочиште за испитување на пријаве-
ните побарувања на доверителите и гласање по пред-
логот за присилно порамнување на 27.Х.1998 година 
во 12 часот при овој суд. 

Од Основниот суд во Кичево. (1.5411) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
86/96 од 9.У1.1994 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 
10.УП.1998 година ПТП "Ве-го" од с. Корешница. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15413) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
170/98 од 20.У.1998 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 
03 ДХ. 1998 година ПП "ГС Комерц" од Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15414) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
128/96 од 26.Ш.1995 година објавува дека е отворена 
стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 
17.1Х.19^8 година СЗ "8-ми Ноември" од Неготино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15415) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со реше-
нието Ст.бр.78/97 од 12.П.1998 година е отворена сте-
чајна постапка над ДОО "Мегабиланс" - Штип и ДОО 
"Мегапром"- Штип. 

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, су-
дија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ванчо Андонов, дип-
ломиран екомист од Штип. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16.Х.1998 година, во 10 часот, во сала 
број 3 во овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. г (15526) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1100/96 од 24.IV.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот УТП "Бели 
Ноќи" ДОО од Скопје,ул."II Македонска бригада" 

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

За стечаен управник е одреден Коста Костов од 
Скопје,ул."Хо Ши Мин" бр.266а. 

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

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 15.Х.1998 година, во 9,40 часот, во 
барака бр. 4,соба број 6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (15614) 

ЛИКВИД АЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 129/98 од 2ЛХ.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за деловни услуги "Империја° ДОО - Скопје, 
ул."Атинска" бр. 25/6, жиро-сметка број 40120-601-
69554. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15461) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 105/98 од 15.IХ.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот Прет-
пријатие за призводство, промет и услуги во мешовита 
сопственост "Искра-АЕГ" ДОО експорт-импорт -
Скопје, ул. "Стоевска" бр. 43, жиро-сметка број 40100-
601-280163. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15616) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:" Национал-
шпед АД ДОО за производство "Националпродукт" 
Скопје". (14901) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-

јатие за производство промет и услуги "Вондер -
ќар" д.о.о. увоз - извоз - Скопје". (15402) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпри-
јатие за производство инженеринг трговија и туризам 
" ЕЛМОС " д.о.о. увоз-извоз Скопје 1". (15459) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 897968/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Куртановиќ Есад, ул. "4 Јули" бр. 121,Скопје. (14975) 
Пасош бр. 388394/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Осман Ѓулбин, ул. "Селечка Планина" бр. 1-а,Скопје. 
Пасош бр. 1078167/98,издаден од УВР - Скопје на 

име Сашо Раденковиќ,ул "В. Каваев" бр.26-а,Скопје. 
Пасош бр. 0332129,издаден од УВР - Велес на име 

Демерџиев Илија,ул .Милан Страчков бр. 17 »Велес. 

Пасош бр. 909134/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Христовски Ристе, ул."В. Мачуковски" бр.1/11,Скопје. 

Пасош бр. 0759636/96,издаден од ОВР - Кр. Паланка 
на име Митовски Делче, нас. Белево бр. 20,Крива Па-
ланка. (15058) 

Пасош бр. 754923, издаден од УВР - Куманово на име 
Рахман Лимани, с. Сопот,Куманово. (15075) 

Пасош бр.206938/94,'издаден од УВР - Скопје на име 
Мусли Ќамуран ул. 391 бр.24 »Скопје. (15083) 

Пасош бр.0128042/93, издаден од УВР - Скопје на 
ице Блажева Јасмина, бул."АВНОЈ" бр.54/10,Скопје. 

Пасош бр.0478042/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Павловска <Ј>анија, ул."Финска" бр. 196/1-1,Скопје. ј 

Пасош бр. 0476022/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Банева Славица,ул. "М. Чаков" бр9/1-16,Скопје. 

Пасош бр. 1106088/98,издаден од УВР - Скопје нѕј 
име Османи Зија, с. Радуша,Скопје, (15091) 

Пасош бр.963300/96,издаден од УВР - Тетово на име! 
Кујтцме Алити,ул. "Охридска" бр. 32,Тетово. (15095) 

Пасош бр.233943/94,издаден од УВР - Тетово на име! 
Алиу Лундрим, ул. "116" бр.28,Тетово. (15096) ј 

Пасош бр. 188355,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Савиќ Божидар, с. Селемлија,Гевгелија. (15098) 

Пасош бр. 0271539 на име Скара Џевдет, Дебар. 
Пасош бр. 0219256 на име Леши Шаќир,Дебар. 
Пасош бр.1004482,издаден од УВР - Штип на име 

Кемчев Ангел, ул."Солидарност"бр. 11/17,Штип. 
Пасош бр.1139801/98,издаден од ГУВР - Скопје на 

име Александар Овчаров, бул."АВНОЈ" бр.70/12, 
Скопје. ' (15112) 

Пасош бр.873486/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Кардула Коста, ул. "С. Стојчевски" бр.1,Скопје. 

Пасош бр. 213570/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Камбери Абедин, с.Рашче,Скопје. (15118) 

Пасош бр.419674/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Халимовски Дестан,ул "Б.Прца" бр.29/6, Кума-
ново. (15122) 

Пасош брД068131/98,издаден од УВР - Куманово на / 
име Халимовска Кадире, ул."Б. Прца" бр.29/6, Кума-
ново. (15123) 

Пасош бр. 521539,издаден од УВР - Гостивар на име 
Елези Нехат,с. Чегране,Гостивар. ,(15127) 

Пасош бр.945945/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Јасмина Смилевска,ул."Натанаил Кучевишки"бр.26, 
Скопје. (15129) 

Пасош бр.749311/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрамовска Берил, ул."Виргино" бр. 125,Скопје. 

Пасош бр. 0592702/95, издаден од УВР - Тетово на 
име Миленко Афримул."Караорман" бр. 35,Тетово. 

Пасош бр. 823005/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Шпендим Џелили, с. Пирок,Тетово. (15136) 

Пасош бр.616868/95, издаден од УВР - Куманово на 
име Илиевски Марјан, ул."Ѓ. Петров" бр. 10,Куманово. 

Пасош бр. 594046/95ѓиздаден од УВР - Тетово на име 
Ристоски Стојанче, с. Д. Седларце,Тетово. (15179) 

Пасош бр .393729/94, издаден од УВР - Скопје на име* 
Алит Зендели, с. Г>чец,Скопје. (15199) 

Пасош бр.160528/94хиздаден од УВР - Скопје на име 
Насер Зендели, с. 1]рчец,Скопје. (15200) 

Пасош бр. 430414/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Ил>фет, ул."Селечка Планина" бр. 6-6,Скопје. 

Пасош бр. 432665/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Дублехар Асан, ул."Селечка Планина" бр.б-б,Скопје. 

Пасош бр.99557/97 на име Ганимет Касами, с. Ново 
Село 1,Тетово. (15222) 



Пасош бр. 0430209/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Наскова Зора, ул "Банско" бр.29,Скопје. (15231) 

Пасош бр. 1016222/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Нухи Исмани, с. Боговиње,Тетово. (15233) 
Пасош бр.139354 на име Мехмедоска Ќамиле, ул. "Р. 

Рушит Зајази" бр.110,Кичево. . (15234) 
Пасош бр. 243367/94, издаден од УВР - Куманово на 

име Ајдини Сами, ул."Трст" бр. 51,Куманово. (15238) 
Пасош бр. 324652/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Киријас Никола, бул. "К. Рацин" бр.40,Скопје. (15246) 
Пасош бр.0244073/94 на име Елмази Халим, с. Тре-

бош,Тетово. (15247) 
Пасош бр. 247572 на име Рамадани Рамадан ул. 

"Горна Чаршија" бр.25,Тетово. (15248) 
Пасош бр.542597/94, Издаден од УВР - Скопје на име 

Ѓоргиевски Никола, ул."Б. Менков"бр. 1/3-15,Скопје. 
Пасош на име Рецепи Мустафа, ул."Борис Кидрич" 

бр.29,Гостивар. (15252) 
Пасош бр. 1039472 на име Дуракоска Фериде, с. Де-

бреште,Прилеп. (15253) 
Пасош бр. 0313634 на име Петрески Благоја, ул. 

"Кузман Јосифоски" бр. 328,Прилеп. (15254) 
Пасош бр. 10287202/98,издаден од ОВР - Виница на 

име Антовски Љупчо, ул."Плачковски одред" бр.37, 
Виница. (15255) 

Пасош бр.364033 на име Усеини Рами ул."Петар 
Поп Арсов"бр. 19,Охрид. (15257) 

Пасош бр. 350298,издаден од ОВР -Свети Николе на 
име Јанев Ѓ. Ристе ул."Ангел Трајчев" бр. 33, Свети 
Николе. (15258) 

Пасош бр.487087, издаден од УВР - Струмица на име 
Божинова Виолета, с. Сушица бр. 296,Сгрумица. 

Пасош бр.617966, издаден од УВР - Куманово на име 
Бајрами Амет, ул."Јане Сандански"бр.67,Куманово. 

Пасош бр.0579795/95,издаден од ОВР - Виница на 
име Постолов Љубе,ул."Јане Саидански"бр. 16,Виница. 
. Пасош бр. 907135/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Усеин Шерефедин,Скопје. (15417) 

Пасош бр.1010157/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Абдула Абдулаи, с. Никупггани,Скопје. (15424) 

Пасош бр.994631/97,издаден од УВР - Тетово на име 
Идризи Садула, ул."Киро Ристовски-Дрнц"бр.46, Те-
тово. , (15433) 

Пасош бр.0215161, издаден од УВР - Скопје на име 
Душан Дејановиќ, ул."Московска"бр.5/1-10,Скопје. 

Пасош бр.0444819/94, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Трајковски Саво, ул."Среќко Пужалка"бр.87-а, 
Скопје. (15456) 

Пасош бр.0444820/94,издаден од Гувр - Скопје на 
име Трајковска Руса, ул."Среќко Пужалка"бр.87-а, 
Скопје. (15457) 

Пасош бр. 033695/93»издаден од УВР - Скопје на име 
Ајруловски Идриз, ул. "Македон. Кос. Бриг."бр.5/26-а, 
Скопје. (15460) 

Пасош бр.1137625, издаден од УВР - Куманово на 
име Раде Денковски,Куманово. (15467) 

Пасош бр.1059089,издаден од УВР - Кочани на име 
Игнатов Алексадар, нас. Оризари,Кочани. (15491) 

Пасош бр. 643911/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Голубовски Мирослав,Скопје. (15521) 

Пасош бр. 446443/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Стровјанов Илинденко, бул. "К Рацин"бр.8/12,Скопје. 

Пасош бр* 0655662/95,издаден од УВР - Велес на име 
Маневска Веса, ул. "Марксова" бр.З/18,Велес. (15523) 

Пасош бр.651307 на име Асановска Алиде, ул."Цар 
Самоил" бр.238,Битола. (15563) 

Пасош бр.350236,издаден од ОВР - Свети Николе на 
име Јефремов Владо, бул."Туристичка" бр.107/1/16, 
Охрид. (15579) 

Пасош бр.0576649, издаден од на име Милчова Вио-
лета,ул."Калаузлиска"бр.65,Радовиш. (15583) 

Пасош бр. 182159/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Ибраими Сами, с. Џепчиште,Тетово. (15593) 

Пасош бр.481922/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Јасмина Даневска, ул. "Ф. Досиевски" бр. 15,Скопје. 

Пасош бр. 0128267/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Муслији Исак, ул."Р. Ковачевиќ" бр. 5/1-а,Скопје. 

Пасош бр.787075/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Камили Веби, с. Палиград,Скопје. (15621) 

Пасош бр.357259/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Џељаљ Јусуф, с. Горно Лисиче бр. 104,Скопје. (15622) 

Пасош бр.716813/95,издаден од УВР - Велес на име 
Мојсоски Трајче,ул."В. Циривири" бр,130,Велес.(15631) 

Чекови од бр. 3946166 до 3946184, од тековна сметка 
бр.22779-11, издадени од Комерцијална банка АД, 
Скопје на име Парат Ленче,Скопје. (14900) 

Чекови од бр. 3671109 до 3671114 и 3671123,од теков-
на сметка бр. 5 8246-3 6,издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Цветанка Недановска,Скопје. 

Чекови бр. 330564 , 330563 и 330562, од тековна смет-
ка бр.4400-46,издадени од Комерцијална- банка АД 
Скопје на име Драгица Христовска, Скопје. (14986) 

Чекови бр. 11773274, 11773275, 11773276, 12880985, 
8818471,11274426 и 8388840,издадени од Стопанска 
банка АД Скопје на име Иван Грачанец,Скопје. (15082) 

Чекови бр. 3235596, 3235597, 3112357,3112358 и 
2527038, издадени од комерцијална банка АД Скопје 

. на име Брачанец Бојанка,Скопје. (15085) 
Чек бр.3207861,од тековна сметка бр. 1186212^изда-

ден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Гуци-
нов Љубен,Скопје. (15109) 

Чекови од бр.3964669 до 3964677 , 4327088, 3183820, 
3333442, 2555953 и 2210682,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Пејчиновски Бел имир,Скопје 

Чекови од бр.16152458 до 16152462,од тековна сметка 
бр.43949-19,издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Тодоровски Богољуб,Скопје. (15212) 

Чекови бр. 3158877, 3158878, 3158879, 3158883 и 
3158884, од тековна сметка бр. 11762-82, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Рашован Мар-
јан,Скопје. (15228) 

Чекови од бр. 17086626 до 17086630, од тековна сметт 
ка бр.42894-53,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Нада Петровска, ул."Јужно Мор. Бри-
гади" бр.9/1,Скопје. (15229) 

Чекови од бр. 1794415 до 17954430, од тековна смет-
ка бр .11221-60,издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Тони Јакимовски,ул."Никола Русински" 
бр.10-1-15,Скопје. (15235) 

Чекови од бр. 1413022 до 1413029, од тековна сметка 
бр.733/51, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала - Кочани на име Бојаџиски Душан, ул. "4 Ју-
ли" бр. 12 ,Кочани. (15236) 

Чекови од бр. 1551693 до 1551701, од тековна сметка 
бр. 3432/77,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала -Кочани на име Бојаџиска Наталија,ул."4 Ју-
ли" бр. 12, Кочани. (15237) 

Чекови од бр.3060537 до 3060556 од бр. 1896440 до 
1896449,1896433,1896434,1349351 и 1349352, од тековна 
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сметка бр. 17775-56, издадени од Комерцијална банка" 
АД Скопје на име Никола Ѓоргиевски,Скопје. (15250) 

Чекови од бр. 320356 до 3290375, од тековна сметка 
бр. 110940-62, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Точевска Драгица,Скопје: (15412) 

Чекови од бр. 3250283 до 3250294, од тековна сметка 
бр. 109219-24, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гавриловска Јасминка,Скопје. (15425) 

Чекови од бр. 2838228 до 2838237, 2746612 и 2746614, 
од тековна сметка бр.71930-58,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Симовска Новковска 
Татјана,Скопје. (15458) 

Чекови од бр. 17883073 до 17883076,од тековна сметка 
бр.20784-20, издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Тодор Младеновски,Скопје. (15481) 

Чек бр.317467, од тековна сметка бр.6605/94,издаден 
од Стопанска банка АД - Скопје - Филијала - Штип на 
име Иванов Блаже,ул."Христијан Карпош" бр.43/26, 
Штип. (15587) 

Чекови од бр.3253328 до 3253344, од тековна сметка 
бр. 126648-29, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Баждавела Трајанка,Скопје. (15595) 

Чекови бр. 18013075 , 18013076 и од бр.9000142511 
до 9000142516, од тековна сметка бр. 46847-46, изда-
дени од Стопанска банка АД Скопје на име Ана Бар-
барова Мирчевска, Скопје. (15615) 

Чекови од бр.3713552 до 3713561,2483274, 2483275 и 
47037,од тековна сметка бр.23625-65,издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Арсовски Љупчо, 
Скопје. (15619) 

Чекови од бр. 4318299 до 4318314, од тековна сметка 
бр. 88940-40, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Велева Николина,Скопје. (15630) 

Чекови бр. 2519688, 3227397, 3283865, 3283866 и бр. 
3283867, од тековна сметка бр. 058973/70,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Атанас Ван-
гелов,Скопје. (15695) 

Работна книшка на име Фекри Фета,Скопје. (14940) 
Работна книшка на име Хашим Џемаили,Скопје. 
Работна книшка на име Ацевска Мирјана,Скопје. 
Работна книшка на име БилјанаУтеовска,Скопје. 
Работна книшка на име Катов Милан, ул.'Тога Јан-

кулоски" бр. 5,Прилеп. (15106) 
Работна книшка на име Руфије Нухи,Скопје. (15113) 
Работна книшка на име Тодоровски Лука Раде 

Скопје. (15115) -
Работна книшка на име .Лазарова Ленка,Скопје. 
Работна книшка на име .Димовски Димче,Скопје. 
Работна книшка на име Јованчов Иванчо,Скопје. 
Работна книшка на име Антонијо Роп,Скопје. 
Работна книшка на име Беџти Асиме,с.Радуша, 

Скопје. (15130) 
Работна книшка на име Нухи Сејди, с.Мојанци, 

Скопје. (15133) 
Работна книшка на име Нухи Ибадет,с.Мојанци, 

Скопје. (15134) 
Работна книшка на име Рајковска Соња,Скопје. 

Работна книшка на име Ивановски Богдан,Скопје. 
Работна книшка на име Анета Јововска,Скопје. 
Работна книшка на име Цветковски Сашо,Скопје. 
. Работна книшка на име Даут Амзовски,Скопје. 
Работна книшка на име Јовановиќ Десанка,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановска Оливер а,Скопје 
Работна книшка на име Величковски Бобан,Скопје. 

Работна книшка на име Стровјанов Илинденко, 
Скопје. (15524) 

Работна книшка на име Маневска Веса,Скопје. 
Работна книшка на име Томоски Дејан,Скопје. 

Работна книшка на име Пајазит Ислами,с.Копаница, 
Скопје. , (15612) 

Работна книшка на име Јанкоска Наташа,Скопје. 
Работна книшка на име Тримчевска Јулија,Скопје. 
Чековна картичка бр. 10195/21,издадена од Стопан-

ска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Влат-
ко Ренџов, ул."Хр. Карпош"бр. 40/3,Штип. (15227) 

Чековна картичка бр. 6260/46,издадена од Стопан-
ска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Боја-
џиска Катерина, ул."Енгелсова"бр.1/18,Штип. (15241) 

Чековна картичка бр. 7424/22 и чекови од бр. 
02044380 до 02044389 и од бр. 02010108 до 02010111 на 
име Симоновски Борко, ул."Кузман Јосифовски"бр.6, 
Штип. (15561) 

Чековна картичка бр.5644/24 и чековите од бр. 
312352 до 312355,издадени од Стопанска банка ад -
Скопје - Главна филијала - Штип на име Стојанов 
Драги, ул."Сутјеска" бр. 44,Штип. (15592) 

Свидетелства за I, П, Ш година и диплома,издадени 
од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Митевски 
Бобан,Скопје. (14898) 

Свидетелство од УЛ одделение, издадено од ОУ 
"Свети Климент Охридски" -Бутел -Скопје на име Јан-
евска Ана,Скопје. (15111) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
ден од Економско училиште " Моша Пијаде" - Скопје 
на име Јакимова Ема,Скопје. (15429) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од ОУ 
"Драга Стојановска",Скопје на име Рамановска Ра-
бије, с.Цветово,Скопје. (15533) 

Индекс, издаден од Богословски факултет - Скопје 
на име Серафимовски Војкан,Скопје. (15251) 

Диплома, издадена од У ТЦ " Лазар Танев " - Скопје 
на име Јаковчески Тони,Скопје. (14936) 

Диплома, издадена од УСО " Коце Металец " Скопје 
на име Гафур Фазли, с. Радуша,Скопје. (15131) 

Престанува со вршење на дејност од 1 -09 - 1998 год. 
издадено на име ТП " АРМА " Анѓел Петков,Скопје. 

Престанува со вршење на дејност од 1 -09 -1998 год., 
издадено на име ТП "Боби" Роберт Германов,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 1441186-01-01,издадена 
од Скопје на име Николовски Иван,Скопје. (15124) 

Избирачка легитимација бр. 14735950-01-01,издадена 
од Скопје на име Николовска Вањушка,Скопје. 

Избирачка легитимација бр. 14738550-01-01,издадена 
од Скопје на име Николовска Мара,Скопје. (15126) 

Штедна книшка бр. 1290-12, издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје - Филијала - Кавадарци на име Нас-
това Марика, ул."Блажо Алексов" бр. 32 »Кавадарци. 

Даночна картичка бр.4029995106976 со срег.бр. 
0036698 на име НИПТП "Ариета - Комерц" п.о.увоз-
извоз,Штип. (15256) 

Избирачка легитимација бр. 15229446-01-01,издадена 
од Скопје на име Костадиновска Анета,Скопје. (15471) 

Избирачка легитимација бр. 15235497-01-01,издадена 
о•д Скопје на име Костадиновска Бранка,Скопје.( 15472) 

Избирачка легитимација бр. 11982999-01-01,издадена 
од Скопје на име Балоска Ирена,Скопје. (15499) 

Оглас на име Витановски Мирко,ул.'Толачков"бр.18, 
Делчево. Ѓ15568) 
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АДР цертификат бр.277 од 16-09-1995год.,издаден 
од Министерство за сообраќај на име Трајковски Три-
пун, ул. "Г.Делчев" бр.77, нас. Илинден,Скопје.( 15575) 

Чекови од бр. 16184437 до 16188439,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Гордана Кирилов-
ска, ул."Џон Кенеди"бр.7/1-5,Скопје. (15230) 

Чекови од бр.179375519 до 17937527,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Чедмир Тодоровски, 
ул."Јуриј Гагарин" бр. 31-6,Скопје. (15232) 

Чекови од бр.9000144494 до 9000144498 и бр.17916876, 
17916875,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на 
име Никола Ѓоргиевски, ул."Боро Менков" бр.1/3-15, 
Скопје. (15574) 

Избирачка легитимација бр.04153383-01-01 на име 
Стојов Борис, с. Главовица, Кочани. (15223) 

Избирачка легитимација бр.04152891-01-01 на име 
Стојова Злата, с. Главовица,Кочани. (15224) 

Избирачка легитимација бр.04153073-01-01 на име 
Стоименовски Драги, с. Главовица,Кочани. (15225) 

Избирачка легитимација бр.11067395-01-01 на име 
Малечков Ванчо ул."15 Корпус" бр. 4,Штип. (15242) 

Избирачка легитимација бр.11060463-01-01 на име 
Малечков Симеон ул."15 Корпус'" бр. 4,Штип. (15243) 

Избирачка легитимација бр. 11062865-01-01 на име 
Малечкова Снежана, ул."15Корпус" бр. 4 ,Штип. 

Избирачка легитимација бр.1106266А-01-01 на име 
Малечкова Вера, ул."15 Корпус" бр. 4,Штип. (15245) 

Решение бр.18-568/2 и за измен на компензциони 
работи бр.13-19-71/2од03-04-98год,37-7231/2 од 25-08-
97год.и 37-5730/2/98, издадени од Министерствоза 
надворешни работи Скопје на име "Биса - Комерц", 
Скопје. ' (15121) 

Решение бр. 25-671,издадено од Секретарјат за сто-
панство Центар - Скопје на име Фуга Јонус,Скопје. 

Решение Уп. бр.25-3431,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Илија Мошев, 
Скопје. (15418) 

Решение уп. бр. 25-4520,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Синановиќ Дика, 
Скопје. (15617) 

Решение бр. 25-570,издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на им• Мустафа Му-
стафа,Скопје. ' (15618) 

Пасош бр.288966,издаден од УВР - Штип на име 
Димитров Кире, ул."Ѓ.Петров" бр. 8/8,Штип. (15782) 

Пасош бр.0802344 на име Аспарух Николов, ул."4-ти 
Ноември"бр.14 »Битола. (15784) 

Пасош бр.0802348 на име Пандора Николова ул."4-
ти Ноември" бр. 14,Битола. (15785) 

Пасош бр.63562/93»издаден од УВР - Тетово на име 
Хасани Блерим, с. Порој,Тетово. (15786) 

Пасош бр.927288 на име Османи Фарух с. Врањовци, 
Гостивар. (15787) 

Пасош бр.0682159/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Неџат Муриќ, с; Љубин, ул."103" бр.18,Скопје. 

Пасош бр.0221068,издаден од УВР- Сгрумица на име 
Андонов Зоран, с. Добрејци бр. 199,Струмица. (15823) 

Пасош бр. 253075/94 на име Вејсели Абдулнасер, ул. 
"Радован Цониќ" бр.28,Тетово. (15824) 

Пасош бр.0281630/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Смилевска Косра, ул. "А. Попов" бр.ЗЗ,Скопје. 

Пасош бр. 169532, издаден од УВР - Куманово на име 
Зендељи Нафис, с. Огњанци,Куманово. (15835) 

Пасош бр. 929442,издаден од УВР - Струмица на име 
Исинов Раим, с. Василево 84 ,Струмица. (15836) 

Пасош бр. 1068562 на име Наковска Бранка,ул. "Бла-
гоја И.Гуне"бр.7 »Куманово. (15837) 

Пасош бр. 1127694, издаден од УВР - Скопје на име 
Елдат Бајрам, ул. "Демирхисарска" бр. 24,Скопје. 

Пасош бр.752442, издаден од УВР - Куманово на име 
Алија Неби, ул. "Благе Илиев Гуне" бр.38,Куманово. 

Пасош бр.831434, издаден од ОВР - Кичево на име 
Усеини Љузим, с. Добри Дол,Кичево. ^15841) 

Пасош бр. 265698 на име Селимани Исмаил, с.Отља, 
Куманово. (15843) 

Пасош бр.617139, издаден од УВР - Куманово на име 
Додевски Далибор, ул."11 Ноември" бр.240,Куманово. 

Пасош бр. 665111 на име Лимани Барие, Черкеско 
Село,Куманово. (15845) 

Чекови од бр. 17067606 до 17067610, од тековна смет-
ка бр. 10663-96, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Раде Боцев,ул.'"Парт.Одреди"бр.749/4, 
Скопје. (15777) 

Чекови бр.00466829 и 18260, од тековна сметка бр. 
6393-80, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала - Штип на име Донев Ангел,Штип. (15778) 

Чекови бр. 18039686 и од бр. 18039688 до 18039703, од 
тековна сметка бр. 15286-66,издадени од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Љубица Стаменовска,ул. 
"Бутелска" бр. 3/12 »Скопје. (15781) 

Работна книшка на име Мицковски Игор,Скопје. 
Работна книшка на име Богатинов Жарко,Скопје. 
Работна книшка на име Фил иловски Виктор,Скопје. 
Работна книшка на име Бошковска Јованка,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Карџов 

Богољуб,Скопје. (15830) 
Чековна картичка бр. 00331/36, издадена од Комерци-

јална банка а.д. - Скопје на име Душан Дејановиќ,ул. 
"Московска" бр. 5/1-10,Скопје. (15832) 

Свидетелство за Ш одделение,издадено од ЦОУ 
"Браќа Рамиз Хамид"Скопје на име Фаике Есат, 
Скопје. (15839) 

Диплома на име Марјан Здравовски, ул."Фрањо 
Клуз" бр.6/9,Скопје. (15828) 

Диплома, издадена од Гимназија "Кочо Рацин" »Ве-
лес на име Лолаковиќ Хајро, с.Г.Оризари,Велес. 

Диплома, издадена од Трговско училиште - Скопје 
на име Џел>ал» Џемаили,Скопје. с (15878) 
Оглас на име Аднан Мемедов, ул."СлавчоСтојменов" 

бр. 71,Кочани. (15788) 
Даночна картичка бр.4030992227924 »издадена од 

Управа за приходи - Скопје на име ПТУП "Лучијано", 
бул."АСНОМ"бр.14/1-13 »Скопје/ (15834) 

Чекови од бр. 15749390 до 15749393 и од бр. 6883453 
до 16883462, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Јадранка Ставрева, ул."Душко Бојковски" бр.2-
б,Скопје. (15779) 

Чекови од бр. 17864524 до 17864549,издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Мирко Здравковиќ, 
ул."Ударна бригада" бр. 46-в,Скопје. (15780) 

Решение уп. бр. 12-7210,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Раде Јаневски, 
Скопје. (15790) 

Решение бр.18-5681/2 за компезациони работи со 
странство, издадено од Министерство за надворешни 
работи Скопје на име "Биса - Комерц",Скопје. (15847) 
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Решение за измена на решение за компензациска 
работа со странство бр. 37-5730/2, издадено од Мини-
стерство за надворешни работи Скопје на име, "Биса -
Комерц",Скопје. (15848) 

Решение за измана на решението за компензациона 
работа со странство бр. 37-7231/2,издадено од Мини-
стерство за надворешни работи Скопје на име "Биса -
Комерц" ,Скопје. (15849) 

Пасош бр. 0459317 на име Сазан Елмази, с. Срби-
ново, Гостивар. (15945) 

Ј А В Н И ПОВИЦИ 
Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни 

набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП „Македонија пат" - Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/98 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е ЈП „Македо-

нија пат" со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 14 
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: набавка на специјална 
механизација и опрема за одржување на патишта во 
зимски услови и тоа набавка на: 

а) Моторно возило - камион бр. 3 
- вкупна дозволена маса на товарното возило 18 тони, 
- снага на моторот 200-250 КЅ, 
- килер со тристрано кипање, 
- зафатнина на товарен сандак 7-8 м3, 
- погон на сите тркала. 

б) Посетувани на сол и абразивни материјали . . . бр. 3 
- зафатнина на силосот V=6,0 м3, 
- погон со мотор со внатршено согорување, 
- хидрауличните компоненти да бидат од западно-
европско потекло (електромагнетни вентил и, хидра-
улична пумпа и хидромотор), 
- носење на материјалот да биде изведено со тран-
спортна лента. 

в) Снежни ^лугови бр. 3 
- должина на плугот 3,00 м-3,20 м, 
- да има надградба на снежниот плуг за заштита од 
снег на моторот и ветробранското стакло, 
- дигањето, спуштањето и закосувањето на плугот да 
биде хидраулично со вентил од кабина со можност за 
механичко блокирање на искосувањето, 
- снежните плугови да имаат светлосна сигнализа-
ција, 
- да располагаат со потпора за одлагање на снежниот 
плуг, 
- хидраулични црева со спојки, 
- плоча за носење на снежниот плуг за монтирање на 
товарно возило, и други потребни елементи, 
- припрема на возилото за прифаќање на плугот. 

г) Полутеретнн возила бр. 5 
- кабина 6+1, 
- снага на мотор 100-130 КЅ, 
- вкупна дозволена маса до 5 тони, 
- корисна носивост 2-2,5 тони, 
- алуминиумови сандак. 

д) Лесни возила - Пнк-Ан бр. 5 
- кабина 1+4, 
- снага на моторот 64 КЅ, 
- волумен на моторот до 1900 ссм, 
- носивост до 650 кгр. 

1.3. Моторното возило, посипувачот и снежниот плуг 
да бидат една функционална целина. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно 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 набав-
ката. 

2.3. Во вкупната единечна понудена цена треба да би-
дат вкалкулира^! сите трошоци од набавка до испо-
рака на возилата и опремата (ф-ко Сколје) без пре-
сметување на царинските и даночните давачки. 

2.4. Понудувачот може да даде понуда која ќе го оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 

возилата и опремата. 
2.7. Понудата треба да содржи упатство со технички 

карактеристики преведена на македонски јазик. 
2.8. Понудата треба да содржи гаранција за квалитет. 
2.9. Понудите од странски понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави докази за финанси-

ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема став 
3, член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Со понудата треба да се достави банкова гаранција 

во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 

способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки како и други докази - потврди и тоа: 

3.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на 
предлогот на понудата, односно список на главни 
испораки во последните три години, со износите, 
датумите и набавувачите. 

3.3.2. Доказ за техничка способност. 
3.3.3. Гаранција за квалитет на производот. 
3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот 

не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
. смено овластување за учество во јавниот повик, со-

гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот ) 

- Технички квалитет на возилата и 
опремата .30 бодови 
- Постпродажни сервиси (сервис, резервни 
делови, техничка документација) и 
расположивост на техничка поддршка . . .20 бодови 
- Цена на возилата и приклучната 
механизација 20 бодови 
- Рок на испорака 20 бодови 
- Начин на плаќање 10 бодови 

5. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 

5.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на 
предметот на набавката над која не може да биде 
прифатена понудата и истата се чува во запечатен 

24 септември 1998 
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коверт во строга тајност се до моментот на нејзи-
ното соопштување, согласно член 31 од Законот за 
јавна набавка. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
13.10.1998 година во 12,00 часот во просториите на) 
ЈП „Македонија пат", ул. ,Даме Груев" бр. 14 
Скопје, во салата на VI кат. 

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се 
изработени согласно Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник наЈРМ" бр. 26/98), нема да се разгледу-
ваат. 

ЈП „Македонија пат" - Скопје 

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/98 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1Ј. Набавувач по овој отворен по>вик е ЈП „Македони-
јапат" со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 14 Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни 
возила - камиони и градежни машини за вршење на 
услуги во зимско одржување на магистралните и реги-
онални патишта и интервенции во случај на елемен-
тарни непогоди на магистрални и регионални патишта. 
1.3. Типот на моторните возила - камиони и градеж-
ните машини, местото на ангажирање и временскиот 
период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во 
тендерската документација. 
1.4. Тендерската документација може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП „Македонијапат" - Скопје, на ул. 
„Даме Груев" бр. 14, секој работен ден од 7,00 - 15,00 
часот со надоместок од 500,00 денари. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно 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. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефек-
тивни часови» во месецот со обезбедена присутност и 
приправност на моторното возило - камион и градежна 
машина и ракувачот на истата, во тек на сите денови во 
месецот. 

За остварени повеќе од 40 ефективни часови на 
моторните возила и градежните машини, понудувачот 
да понуди единечна цена за ефективен час на моторни 
возила и градежни машини заедно со ракувачот^. 
2.3. Понудените цени треба да бидат без пресметан 
данок. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
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2.5. Роковите за извршување на услугите од овој отво-
рен повик се дадени во тендерската документација. 
2.6. Понудувачот, во понудата да наведе година на про-
изводство на моторните возила - камиони и градежни 
машини. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансии 
ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема став 
3. член 22 од Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во ставот 
1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество во јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудувачот, во понудата да го наведе типот и 
марката на моторното возило и градежната машина 
која се бара за вршење на услуга. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот) 
- Тип и марка на возилото 40 бодови, 
~Цена 40 бодови, 
- Начин на плаќање 20 бодови. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
15.10.1998 година во 12,00 часот во просториите на ЈП 
„Македонијапат" - ул. „Даме Груев" бр. 14 - Скопје, во 
салата на VI кат. 
5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени 
согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" 
бр. 26/98), нема да се разгледуваат. 

ЈП „Македонијапат" - Скопје 

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на Р.М." бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки-градежни работи на Министерството за 
образование и физичка култура, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерството за образование и фи-

зичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за 
изведување на градежни и градежно - занаетчиски 
работи на следните објекти: 
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1.2.1. О.У. „Прпарими" с. Голема Речица, Тетово 
- дотрадба на училишниот објект до степен на 

затворена карабина-фазна традба. 
1.2.2. О.У. „Герас Цунев" - с. Просениково, Стру-

мица, П.У. с. Сарај. 
- реконструкција на објектот оштетен од по-

жар. 
1.3. Обемот на традежните и традежно - занаетчиските 

работи даден е во тендерската документација по-
себно за секој објект. 

1.1. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет 
и техничка оспособеност. 

2. Р О К О В И 

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворањето на понудите; 

2.2. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот 
на јавното отворање на понудите. % 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација посебно за секој об-
јект може да се види и подигне во Министерството 
за образование и физичка култура, ул. „В. Горгов" 
бр. 35 Скопје, со надоместок од 200.00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по пози-
ции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во декари; 

4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обез-
беди банкарска гаранција); 

4.3. Рок на изведување на предметните работи посебно 
за секој објект и гаранција на квалитетот на изве-
дените работи; 

4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува 
сам или ќе ангажира и подизведувачи; 

4.5. Понудувачите се должни кон понудите да ја доста-
ват следната документација: 

4.5.1. Придружна документација 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот 

на платниот промет согласно Правилникот за 
содржината на документот за бонитет донесен од 
Министерот за финансии. 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, 
потпишана од одговорното лице на понудувачот; 

4.5.2. Документација за техничка оспособеност: 
- референц листа и список за досега извршени 

работи во последните три години, по објекти, 
износи и датуми; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположивата опрема. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот. 

5.3. Понудите чсе доставуваат по пошта или со преда-
вање во архивата на Министерството за образова-
ние и физичка култура на ул. „Вел>ко Влаховиќ" 
бр. 9 - Скопје, или со предавање на Комисијата на 

лице место, но „најдоцна до денот и часот на јав-
ното отворање на понудите. 

5.4. Понудата и другата документација се доставува во 
еден запечатен плик, посебно за секој објект, на 
кој во горниот агол треба да стои ознаката „не 
отворај", бројот на барањето и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде назна-
чена точната адреса на набавувачот, и истиот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да 
се идентификува испраќачот, односно понудува-
чот. 

Во затворениот плик треба да има уште два 
запечатени плика. Еднот внатрешен плик ја 
содржи понудата со финансиска документација и 
носи ознака „понуда", а другиот внатрешен плик ја 
содржи техничката документација и носи ознака 
документација со точна адреса на испраќачот -
понудувачот. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Отворањето на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на 09.10.1998 година (петок), со почеток во 
11.00 часот, во просториите на МУЦ „Гоце Дел-
чев" ул. „Васил Ѓоргов" до Заводот за вработу-
вање. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
повикот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој објект може да учествува само со една понуда 
по објект. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 133-376. 

Комисија за јавни набавки . 
- традежни работи 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за образование и физичка култура, објавува 

БАРАЊЕ БРОЈ 10 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И 
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС-
НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНТСКИТЕ 

ДОМОВИ И ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: Министерството за образование и 
физичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: изведување на градежни, 
традежно-занаетчиски и инсталатерски работи на след-
ните објекти во основното образование, студентските 
домови и физичката култура: 
1.2.1. О.У. „Даме Груев" - Градско, Велес. 

- санација на меѓукатна конструкција. 
1.2.2. О.У. „Методија Патчев", Охрид 

- санација на кров и таван. 
1.2.3. О.У. „Гоце Делчев", с. Василево, Струмица, 

П.У. во с. Радичево , 
- санација на кров, паркет и изтрадба на сани-
тарни јазли. 

1.2.4. О.У. „Магдалена Антова" с. Карпош, Куманово 
- довршување на санитарни јазли. 

1.2.5. Р.О. за стопанисување со градски стадиони и 
други спортски објекти „Тетово" - Тетово 
- Изведување на паркет во мала спортска сала. 



Стр. 2484 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 септември 1998 

1.2.6. Студентски дом „Кочо Рацин" Битола 
- оградување на дел од просторот на касарната за 
потребите на студентскиот дом. 

1.2.7. Студентски дом „Гоце Делчев", Скопје 
- реконструкција на лифтовите во блок „В" и 
„Г". 

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-
ските и инсталатерскиге работи даден е во тендерската 
документација посебно за секој објект. 

1.4. Барањето е јавно, отворено и аниномно. 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е 
во Република Македонка. 

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се: цена, рок, начин на плаќање и документ за бонитет. 

2. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите•, 

2.2. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од 
денот на објавувањето на барањето односно за 
О.У. „Методија Патчев", Охрид, 3 дена. 

3. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тецдерската документација посебно за секој об-

јект може да се подигне во Министерството за образо-
' вание и физичка култура на ул. „В. Ѓоргов" бр. 35, 
Скопје со надоместок од 50,00 до 300,00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 
позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција); 

4.3. Рок на изведување на предметните работи по-
себно за секој објект и гаранција на квалитетот на изве-
дените работи; 

4.4. Понудувачите се должни со понудите да прило-
жат и референт листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот; 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во барањето; 

5.3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на ул. „Васил Ѓоргов" 
бр. 35 Скопје. 

5.4. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик посебно за секој објект на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бројот на барањето и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот односно понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик треба да ја содржи 
понудата со финансиската документација и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи технич-
ката документација и носи ознака „документација" со 
точна адреса на испраќачот - понудувачот. 

5.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет согласно правилникот за содржината 
на документот за бонитет донесен од министерот за 
финансии; 

- изјава дека понудувачот не е под стечај потпишано од 
одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во сокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-

. ран»ето, нема да бидат разгледани. 
6.2. Секој субјект може да учествува само со една 

понуда по објект. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон 133-376. 
Комисија за јавни набавки 

- градежни работи 

Врз основа на член 10,14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на Р.М." бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки-градежни работи на Министерство за 
образование и физичка култура, објавува 

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

ЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Министерство за образование и фи-

зичка култура, ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 -
Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за 
изведување на градежни и градежно-занаетчиски ра-
боти на: 

1.2.1. О.У. „Мирче Ацев" с. Лисичани, Кичево, П.У с. 
Челопеци, реконструкција и доградба на училиш-
ниот објект 

1.2.2. О.У. „Кочо Рацин" Н. Дојран, Гевгелија довршу-
вање на објектот. 

1.3. Обемот на градежните и градежно-занаетчиските 
работи даден е во тендерската документација, по-
себно за секој објект. 

1.1. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за ваков вид дејност. 

1.2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и 
техничка оспособеност. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 

отворање на понудите; 
2.2. Рок на поднесување на понудив: до денот и часот 

на јавното отворање на понудите. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Тецдерската документација може да се види и по-

дигне во Министерството за образование и физичка 
култура, ул. „В. Горгов" бр. 35 Скопје, со надоме-
сток од 300.00 и 400.00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
/ 

4.1. Понудите треба да содржат единечни цени по пози-
ции и вкупна цена на понудата, пр>ема тендерот, 
изразена во денари. 
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4.2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обез-
беди банкарска гаранција). 

4.3. Рок на изведување на предметните работи и гаран-
ција на квалитетот на изведените работи. 

4.4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува 
сам или ќе ангажира и подизведувачи. 

4.5. Понудувачите се должни кон понудите да ја доста-
ват следната документација: 

4.5.1. Придружна документација 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет согласно Правилникот за содржината 
на документот за бонитет донесен од Министерот за 
финансии, 

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од 
одговорното лице на понудувачот, 

4.5.2. Документација за техничка оспособеност 
- референц листа и список за досега извршени работи 

во последните три години, по објекти, износи и да-
туми, 

- број и структура на вработени, 
- податоци за расположивата опрема. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во архивата на Министерството за образование 
и физичка култура на ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 -
Скопје, или со предавање на Комисијата на лице 
место, но најдоцна до денот и часот на јавното отво-
рање на понудите. 

5.4. Понудата и другата документација посебно за секој 
објект се доставува во еден запечатен плик, на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отво-
рај", и бројот на барањето и името на објектот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена точ-
ната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иден-
тификува испраќачот, односно понудувачот. 
Во затворениот гопце треба да има уште два запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи пону-
дата со финансиска документација и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака „документа-
ција со точна адреса на испраќачот - понудувачот" 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Отворањето на понудите во присуство на овластени 
претставници на понудувачите ќе биде извршено на 
12.10.1998 година, понеделник со почеток во 11,00 
часот, во просториите на МУЦ „Гоце Делчев" ул. 
„Васил Ѓоргов" - до Заводот за вработувбање. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
повикот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда по објект. 

Дополнителни појаснуван>а може да се добијат на теле-
фон: 133-376. 

Комисија за јавни набавки 
- градежни работи 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на Република Македонија" бр. 26/ 
98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за стати-
стика на Република Македонија доставува 

Б А Р А Њ Е БР.1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е 
Заводот за статистика на Република Македонија со се-
диште во Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката е дигитална опрема за 
комуникации. 

1.3. Вид и количество: 
- Интегрирани дигитални комуникациски јазли 

МООЅ-две единици; 
- Сервис модули за кодови-една единица; 
- Рутери со портови за Е*Негпе!, АДѓап \ 1ЅБ1Ч-две 

единици; 
- Модеми 64/128К1>/ѕес синхрони-четири единици. 
1.4. Право на учество имаат сите правни и физички 

лица. 
1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе со-

гласно член 42 од Законот за јавни набавки. 
1.6. Рок на поднесување на понудите изнесува 7 

дена, сметано од наредниот ден од денот на објавува-
њето на повикот. 

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НА-
БАВКАТА 

2.1. Тендерската документација со техничките ка-
рактеристики може да се подигне во канцеларија бр. 71 
на Заводот за статистика секој работен ден од 09-14 
часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да содржи единечна цена по 
позиција и вкупна цена за сите позиции изразена во 
денари. 

3.2. Цената треба да биде франко локација на инста-
лацијата со вкалкулиран данок на промет. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на 
овластено лице на понудувачот. 

4.2. Понудите треба да се доставуваат препорачано 
по пошта или со непосредно предавање во архивата на 
Заводот за статистика на Република Македонија. 

4.3 Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој 
содржи два запечатени коверти. На предната страна од 
надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
биде назначено „не отворај" и бројот на барањето, а во 
средината на ковертот треба да биде назначена адре-
сата на Заводот за статистика на Република Македо-
нија, ул. „Даме Груев" бр.4. 

Првиот внатрешен коверт ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „документација". 
Вториот внатрешен коверт ја содржи ознаката „пону-
да" која содржи финансиска документација. 

4.4. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават придружна документација и тоа: 

- извод на регистрацијата на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-

шана од одговорното лице на понудувачот. 
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5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ СЕ 

Цена, начин и услови на плаќање, квалитет на опре-
мата, рок на испорака, рок на испораката, гаранции, 
постпродажен сервис и давање на стручна помош. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и 

оние кои не се изработени согласно барањето на нара-
чувачот, нема да бидат разгледани. г~ 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 26/98), Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија, објавува 

ПОВТОРЕН 
ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 3/98 

ЗА НАБАВКА НА ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНИ КОЊИ 
СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. Име и адреса на набавувачот 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 

2. Предмет и количество на набавката е: 
- Зоб (овес) - 40.000 кг. 
- Сено (луцерка) - 40.000 кг. 
- Слама - 50.000 кг. 

3. Квалитет I класа 
4. Понудите да содржат 

- Цена изразена во денари со пресметан данок на 
промет. 

- Плаќање-60 дена по испорака. 
- Динамиката на испорака по налог на купувачот. 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач - во 
согласност со член 25 од Законот. 

6. Доставување на понудите 
Писмените понуди да се достават лично во Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 06.10.1998 година во 10,00 часот. 
7. Завршни одредби 

При изготвувањето и доставувањето на писмените 
понуди задолжително да бидат пр>именети одредбите од 
Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник 
на РМ" број 26/98. 

Информации можат да се добијат на телефон 112-

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 
Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен 

весник на Република Македонија" бр. 26/98), Мини-
стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија, објавува 

ПОВТОРЕН 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4/98 ЗА НА-
БАВКА НА ДЕЛОВИ ЗА ЗИМСКА УНИФОРМА 
ЗА ПОЛИЦИЈА И ДЕЛОВИ ЗА ЗИМСКА УНИ-

ФОРМА ЗА ИГО 
1. Име и адреса на набавувачот 

Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија, ул. „Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје, Ре-
публика Македонија. 

2. Предмет и количество на набавката е: 
1. Конфекционирање на зимска капа 5.000 парчиња 
2. Конфекционирање на зимски 

панталони 4.300 парчиња 
3. Чорапи доколеници 13.000 пара 
4. Зимски кошули 13.000 парчиња 
5. Чинови 2.000 парчиња 
6. Конфекционирање на зимска капа 

за ППЗ 900 парчиња 
7. Конфекционирање на зимска униформа 

за ППЗ 900 парчиња 
8. Конфекционирање на зимски кошули 

за ППЗ 1.700 парчиња 
9. Конфекционирање на ветровки 

за ППЗ 300 парчиња 
10. Чорапи доколеници 1.700 пара 
11. Вратоврски 13.000 парчиња 

3. Квалитет на производите 
Според Уредбата за униформа на Полиција и Уред-

бата за униформа на ППЗ, кошулите за Полиција спо-
ред кројот кој го одредува набавувачот. Состав на мате-
ријалот за кошулите 67% памук и 33% полиестер. Те-
жина 120-130 гр/м2. 

4. Понудите да содржат 
- Цена изразена вр денари без данок. 
- Плаќање 60 дена по испорака. 
- Рок на испорака на 30.11.1998 година. 
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот. 
- Задолжителна достава на мостри за позиции под 

реден бр. 3, 4, 5,10 и 11. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач - се 
цена, квалитет и рок на испорака. 

6. Доставување и отворање на понудите• 
Писмените понуди да се достават лично во Мини-

стерството за внатрешни работи на Република Македо-
нија на 05.10.1998 година во 10,00 часот кога истите ќе 
се отвораат од страна на Комисијата. 

7. Завршни одредби 
При изготвувањето и доставувањето на писмените 

понуди задолжително да бидат применети одредбите од 
Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник 
на РМ" број 26/98. 

Информации можат да се добијат на телефон 112-
141. 

Од Комисијата за јавни набавки во МВР 

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

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 15-47/477 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на овој отворен повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
Свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и 

јогурт, за потребите на гарнизонот Гевгелија (видови и 
количини наведени во список бр. 1). л 

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов" бб - Скопје 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710 или 
во просториите на гарнизонот Гевгелија. 

4. Набавката - се спроведува во согласност со Зако-
нот за јавни набавки - отворен повик, согласно член 14 
став 1. 
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5. Рок на важност на понудите е 30 дена од денот на 
поднесување на понудата. . 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 

- цена, (без пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен согласно член 
43 од Законот за јавни набавки да ја достави предвиде-
ната придружна документација и тоа: 

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

промет согласно член 22 од Законот за јавни набавки, и 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишан 

од одговорното лице на понудувачот. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

3. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизо-
нот Гевгелија со почеток во 12,00 ч., петнаесеттиот ден 
сметајќи од денот на ббјавувањето во „Службен весник 
на РМ". Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во 
деновите за викенд или државен празник отворањето на 
понудите ќе се изврши наредниот работен ден. 

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

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
--техничка и технолошка можност за производство и 

испорака на бараните прехранбени артикли. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 
по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснуван>а можете да добиете на 
телефон 091/10 22 99. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 10, а во врска со член 48, од 
Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното прет-
пријатие „Електростопанство на Македонија" - Скопје, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-26/98 
ИЗВЕДБА НА 35 кВ ДАЛНОВОД - ТС 35/10кВ „СВ. 

ТРИПУН" - ТС 35/0,4 ХЕЦ КОЗЈАК 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-26/98 е ЈП 
„Електросгбпанство на Македонија", со седиште на ул. 
11 „Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на 35кВ далновод - ТС 35/10 кВ „Св. Трипун" -
ТС 35/0,4 ХЕЦ Козјак, за потребите на Подружница 
ХЕЦ Козјак. 
1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
дица. 
1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно со Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага наба-
вувачот се однесува за изведба на 35 кВ далновод - ТС 
35/10 кВ „Св. Трипун" - ТС 35/0,4 кВ ХЕЦ Козјак. 
2.2. Тендерската документација се става на увид на за-
интересираните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ 
- Подружница ХЕЦ Козјак на ул. „11 Октомври" бр. 9 
кат 9, .соба бр. 2 во Скопје, секој работен ден од 700 до 
1500 часот во времето на траењето на јавниот повик. 
2.3. За подигнувањето на тендерската документација да 
се уплати 100 ДЕМ во денарска противвредност на де-
нот на уплатата на жиро сметка: 40100-762-42702, со 
назнака: за Отворен повик бр. 38-26/98. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки-ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ 
Козјак изразена во германски марки. 
3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и колична на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката - услугата. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет (нов образец), кој го 
издава Заводот за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни на-
бавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
- список на изведени 35кВ или 110 кВ далноводи, нај-
малку 20 км во последните три години со износите, 
датумите и нарачателот^; 
- посочувана на вклучени технички лица, особено на 
оние задолжени за контрола на квалитетот; 
- сертификат од надлежна институција за контрола на 
квалитетот на производот; 
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- искуство на раководителот на објектот за изградба на 
слични објекти; 
- список на опрема која ќе ја употреби за изградба на 
далноводот. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 10% од вредноста на понудата, со-
гласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки). 
5.1. Цена на чинење 
5.2. Квалитет 
5.3. Рок на изведување 
5.4. Начин на плаќање 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

.1. Понудата треба да се доставува најкасно за 36 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на РМ". 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
•понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Козјак, ул. „11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
02.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електро-
стопанство на Македонија", стара зграда, 9 кат, соба 
бр. 2 на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство 
на овластените претставници на по»нудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на Отворе-
ниот повик, како и оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, а во врска со член 48 од 
Законот за јавни набави („Службен весник на РМ", 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното 
претпријатие „Електростопанство на Македонија" -
Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-27/98 
ЗА ИЗВЕДБА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО РЕ-

ОНОТ НА АКУМУЛАЦИЈАТА КОЗЈАК 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-27/98 е ЈП 

„Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. 11 „Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на локални патишта во реонот на акумула-
цијата Козјак, за потребите на Подружница ХЕЦ 
Козјак. 

1.3. Повикот е јавен и отворен, со право на учество на 
сите домашни и странски правни и физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно со Законот за јавни набавки. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
2.1. Документацијата со која располага набавувачот се 

однесува за изведба на локални патишта по делници: 

- од левата страна на р. Треска: 
с. Здуње - с. Близанско; 
с. Близанско - с. Брест; 
с. Сацотоец - с. Близанско; 
с. Здуње - спој со регионален пат Р-104. 
- од десната страна на р. Треска: 
од мостот за Самоков до мостот на Величка река; 
од мостот на Величка река до патот за с. Тажево; 
од патот за с. Тажево до патот за с. Борова Брез-
ница; 
од патот за с. Борова Брезница до с. Долна Брез-
ница. 

2.2. Документацијата се става на увид на заинтересира-
ните понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ - По-
дружница ХЕЦ Козјак на ул. „11 Октомври" бр .9 
кат 9, соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 700 

до 1500 часот во времето на траењето на јавниот 
повик (лице за контакт Анастасова Коцова Еле-
онора, тел. 149-149,111-301). 

2.3. За подигнувањето на тендерската документација да 
се уплати 100 ДЕМ во денарска противвредност на 
денот на уплатата на жиро сметка: 40100-762-42702, 
со назнака: за отворен повик бр. 38-27/98. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот и евентуалните подизве-
дувачи. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки-ако набавката е од странство), на па-
ритет ХЕЦ Козјак изразена во германски марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката или поединечно по 
делници. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да 
се во согласност со стандардите во Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во Република Македонија (член 19 од Законот 
за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката - услугата. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде 
оригинал или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 
- список на изведени слични објекти во последните 
три години со износите, датумите и примачите; 



- посочувана на вклучени технички лица, особено 
на оние задолжени за контрола на квалитетот; 
- список на опрема која ќе ја употреби за изведба; 
- искуство на раководителот на објектот за изградба 
на слични објекти. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 10% •д вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на чинење 
5.2. Квалитет 
5.3. Рок на изведување * 
5.4. Начин на плаќање 

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворана. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
-«а следната адреса ЈП „Електростопанство на Маке-
донија", Комисија за јавни набавки за ХЕЦ Козјак 
ул. 11 „Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
04.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија", стара зграда, 9 кат, 
соба бр. 6 на ул. 11 „Октомври" бр. 9, Скопје во 
присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според баран>ата на 
Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-43/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ТРАКИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-43/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. 11 „Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на гумени транспортни траки и тоа: 

тип кол. во долж. м. 
1.2.1. 1800/4 ЕП 630 + 8/4М 1200, 
1.2.2. 1800/4 ЕП 500 + 8/4 М 950, 
1.2.3. 1200/4 хПА-500 6/3 М 1000, 
1.2.4. БТ-800/4 + ЕП - 315-5/2 Н 400. 
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1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот на гу-
мените транспортни траки. 

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и вкупната цена на целата набавка (со 

"сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки-ако набавката е од странство на па-
ритет магацин на набавувачот (позиција бр. 1.2.1. 
и 1.2.2. РЕК Битола, позиција бр. 1.2.3. и 1.2.4. 
РЕК „Осломеј") изразена во германски марки. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем и количина на набавката. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат 

преведени,на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. Документот за бонитет треба да 
, биде оригинал или заверена копија верна на ориги-
налот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 
- список на главните испораки на стоки во послед-
ните три години со износите, датумите и прима-
чите, 
- сертификат од надлежна институција за кон-
трола на квалитетот на производот (ИСО 9002, 
оригинален или оверена копија). 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 

јавни набавки). 

4.1. Цена на чинење 30 поени 
4.2. Рок на испорака 10 поени 
4.3. Начин на плаќање 30 поени 
4.4. Квалитет 30 поени 
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Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот 
на понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" Комисија за јавни набавки ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.10.1998 година во 12 часот, во просториите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија", стара 
зграда, 3 кат, *Ја ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје 
во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, не се изработени според барањата на 
Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација кој се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје» објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-44/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ЛЕСЕН МАЗУТ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на: 

1.2.1. лесен мазут 3.000 тони, со следните карактери-
стики: 
- долна топлотна моќ 9.600 кса!/к§, 
~максимална содржина на сулфур 1,0% 
- релативна густина на 15°с 0,95 Т/т3 , 
-вискозносгпри8(Ѓс 4,43 Е 
-вода 0,1% +0,6%, 
-пепел 0,1%, 
-температура на палење 80°с+120°с, 

1.2.2. дизел гориво Д-1 1.381 тон, 
1.2.3. моторен бензин МБ-98 285 тони. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и сгрански правни и фи-
зички лица. * 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА 
2.1. Лесен мазут 3.000 тони: 

- РЕК „Осломеј" Кичево 1.000 тони, 
- „Енергетика" Скопје 2.000 тони, 
Испорака до крај на октомври 1998 година. 

2.2. Дизел гориво Д-1, 1.381 тон: 
- РЕК „Битола" Битола 960 тони, 

- РЕК „Осломеј" Кичево 
- ХЕЦ „Тито" Гостивар 
- „Електроскопје" Скопје 

320 тони, 
55 тони, 
46 трни, 

Испорака веднаш - 31.12.1998 година, дневно усогласу-
вање набавувач - испорачател. 
2.3. Моторен бензин МБ-98, 285 тони: 

- РЕК „Битола" Битола 120 тони, 
- РЕК „Осломеј" Кичево 35 тони, 
- „Електроскопје" Скопје 85 тони, 
- ХЕЦ „Тито" Гостивар 45 тони. 

Испорака веднаш - 31.12.1998 г, дневно усогласување 
набавувач - испорачател. ^ 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на на-
бавката, К<ЈКО и вкупната цена на целата набавка, 
(со сите давачки согласно член 54 став 3 од Зако-
нот за јавни набавки - ако набавката е од стран-
ство) на паритет Ф-ко подружници според распо-
редот даден во точка 2, изразена во германски 
марки. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавни набавки). 

3.6. Понудата треба да го Содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

3.7. Понудата треба да има рок на важност 
3.8. Понудите од странските понудувачи треба да би-

дат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи согласно 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот зџ 
јавни набавки. 

4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години 
со износите, датумите и примачите. 

4.2.2. Понудувачот треба да достави сертификат од 
надлежна институција за контрола на квалитетот 
на производот, со кој се потврдува сообразноста 
со дадените спецификации или стандарди за на-
бавката. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни 
набавки. 
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4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на де-
понирани средства или банкарска гаранција во ви-
сина од 5% од вредноста на понудата, согласно 
член 55 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни на-
бавки). 

5.1. Цена - 40 поени, 
5.2. Квалитет - 30 поени, 
5.3. Начин на плаќање - 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса 
ЈП „Електростопанство на Македонија", за Ко-
мисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври" бр. 
9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.10.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, стара зтрада, 3 кат, сала за 
состаноци, во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. е 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според 
барањата на Отворениот повик, како и оние кои 
немаат целокупна документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр.26/98) Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.15-46/337 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ НАВЕДЕН ПО ВИД И КОЛИЧИНА 

ВО СПИСОК БР.1 

Списокот на средствата може да се добие во Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, ул. 
„Орце Николов" бб, соба 707, во работен ден од 08,00 
до 12,00 часот. 

Во понудата треба да бидат дадени следните еле-
менти: цени поединечни, во денари, франко краен ко-
рисник, без данок на промет и царина, начин на пла-
ќање, рок на испорака и квалитет, технички карактери-
стики и производител (потекло) на средствата. 

Рок на важност на понудата е 30 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

Со понудата да се достави и придружната докумен-
тација согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 

Критериуми за избор на најповолен понудувач со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки се: 

- квалитет на бараните средства, 
- цена, 
- начин на плаќање, и 
- рок на испорака. 
Понудите со назнака за Отворен повик бр. 15-46/337, 

треба да бидат уредно доставени согласно член 53 и 54 

од Законот за јавни набавки и тоа со предавање на 
комисијата на лице место на јавното отворање на пону-
дите во присуство на понудувачите, на ден 05.10.1998 
година во 10.00 часот во просториите на Министер-
ството за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце 
Николов" бб, Скопје. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/10 21 70, 10 21 69 и 10 2289. 

Министерство за одбрана 

Управниот одобр на АД „Илинденка" - Крушево 
изготви и достави Програма за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на АД „Илиденка" - Крушево 
согласо член 81 од Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп по 
однос на Протрамата свика рочиште за изјаснување и 
гласање на доверителите за 17.09.1998 година., 

Оваа рочиште по предлог на доверителите е одло-
жено за ден 5.10.1998 година во 11,00 часот. За таа цел 
се повикуваат доверителите да присуствуваат на ро-
чиштето што ќе се одржи во Основниот суд во Прилеп 
во судница - голема сала при Основниот суд во Прилеп. 

Доверителите можат да гласат и по писмен пат со 
поднесок потпишан од овластен застапник. 

Протрамата бр. 03-51/1 од 5.08.1998 година изго-
твена од страна на Управниот одбор на АД „Илинден-
ка" - Крушево со дополнувањето на Протрамата од 
14.09.1998 година под бр. 03-58, доверителите можат да 
ја разгледаат во просториите на должникот АД „Илин-
денка" - Крушево ул. „Маршал Тито" бб Крушево. 

Од Основниот суд Битола 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ 

НАСЛЕДНИЦИ 
Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-

формација на претприј атиј ата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93), а во врска со 
Законот за ветеринарното здравство член 132 („Служ-
бен весник на РМ" бр. 28/98) и врз основа на Одлуката 
за преземање дејствија за спроведување на Законот за 
трансформација во Ј.П. Ветеринарна станица „Неготи-
но" - Неготино, објавува 

I 
О Г Л А С 

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД 
Ј.П. ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „НЕГОТИНО" -

НЕГОТИНО 
1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 

нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побарувања од Ј.П. Вете-
ринарна станица „Неготино" од Неготино во соглас-
ност со членовите 33 и 34 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Пријавувањата на побарувањата да се достават на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија во согласност со член 35 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал, 
односно во согласност со Правилникот за формата и 
содржината на образецот за барањето за заштита на 
правата на поранешните сопственици и нивните правни 
наследници во постапката на трансфорамција на прет-
пријатијата со општествен капитал („Службен весник 
на РМ" бој 3/94) и да се достават до Ветеринарна ста-
ница „Неготино" - Неготино и до Агенцијата за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

1 
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3. Седиштето на Ветеринарна станица „Неготино" е 
во Неготино. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на Република Македонка". 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансфор-
мација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Службен весник на РМ" бр. 38/93), Земјоделската 
задруга „Единство4' ц.о. с. Челопек-Тетово, објавува 

О Г Л А С 
Се повикуваат сите сопственици и нивните правни 

наследници (баратели), да ги најават побарувањата од 
Друштвото. 

Барателите да ги најават побарувањата на посебен 
образец што го пропишува Агенцијата за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал со пода-
тоци за правна основаност на одземениот имот за кој се 
однесува побарувањето, како и видот и висината на 
побарувањето. 

Барањата се доставуваат истовремено во Задругата 
и во Агенцијата за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

Побарувањата се најавуваат во рок од 60 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 416 од Законот за трговски 

друштва, а во врска со Одлуката бр. 0201-1645/2 од 
23.06.1998 година, Одборот на директори на ТЕТЕКС 
АД Те*м*о 

ОБЈАВУВА 

Дека Волнарскиот комбинат Тодор Циповски -
Мерџан ТЕТЕКС АД-Тетово со Одлука бр. 0201-1645/2 
од 23.06.1998 година изврши намалување на основната 
главишта со што проценетата вредност во износ од 
2.856.896.383,40 денари се утврдува на износ од 
1.413.888.223,00 денари и истата е запишана во тргов-
скиот регистар. 
_ Се известуваат сите доверители кои постоеле на де-
нот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување 
на освоената главнина, дека ТЕТЕКС АД - Тетово 
гарантира да нивните побарувања ќе бидат намирени 
согласно нивната доспеаност, 

Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А.Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори, на седницата одржана на 10.07.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 

1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 
20 парчиња, се утврдува, како што следува: 

Вид на цигари Малопродажна цена (денари) 
Родео супер лајте 85 мм бокс 25,00 

2. Оваа одлука ќе се применува од 01.10.1998 година. 
Одбор на директори 

Претседател, 
Страшо Нелковска, с.р. 

1237. Указ за поставување вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Ма-
кедонија во Кралството Шведска 2481 

1238. Одлука за висината на придонесот на 
„Детска недела" во времето од 5. до 
11.10.1998 година 2481 

1239. Одлука за определувал>е на услови за 
градба на дипломатско претставништво 
на Република Франција „Француска ам-
басада" што треба да се гради на лока-
литетот „Кале", во општината Центар -
Скопје 2481 

1240. Одлука за определувана на услови за 
градба за објектите „Зграда за техно-
лошки процес, настрешница и Емше-
рова јама, што ќе служат за експлоата-
ција на минерална вода и Ц02, од ле-
жиштето на локалитетот кај с. Креме-
ница, што треба да се градат во општи-
ната Бистрица 2481 

1241. Решение за утврдување на опремата 
која може да се увезе без плаќање ца-
рина . . . 2482 

1242. Решение за утврдување на опремата ко-
ја може да се увезе без плаќање царина . 2482 

1243. Решение за утврдување на опремата 
која може да се увезе без плаќање ца-
рина . ; 2483 

1244. Решение за утврдување на опремата ко-
ја може да се увезе без плаќање царина . 2483 

1245. Решение за именување претставници на 
државниот капитал на Република Маке-
донија во Собранието на акционерите 
на Македонската банка за поддршка на 
развојот 2484 

1246. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за одбрана. . . . 2484 

1247. Решение за назначување советник на 
министерот за одбрана 2485 

1248. Наредба за определување на месечниот 
износ на висината на цивилните инва-
лиднини на цивилните инвалиди од вој-
ната 2485 

1249. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 57/98 од 9 септември 
1998 година I 2485 

1250. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 67/98 од 9 септември 
1998 година 2486 

1251. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 71/98 од 9 септември 
1998 година 2487 

1252. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У. бр. 85/98 и 100/98 од 9 
септември 1998 година 2488 

Исправка на Решението за утврдување 
на опремата која може да се увезе без 
плаќање царина за потребите на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство . 2489 
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