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597. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
ЌКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКАТА НА САД ПО ДО-
ГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ ЗА НА-
БАВКА НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗИЛА И СПЕЦИ-
ЈАЛНА ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Се прогласува Законот за задолжување на Репу-
блика Македонија кај Експорт-Импорт банката на 
САД по Договорот за заем по Проектот за набавка на 
полициски возила и специјална спрема за безбедност за 
потребите на Министерството за внатрешни работи, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 23 февруари 2000 година. 

Бр. 07-719/1 
23 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Т р а ј к о в ^ , с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗАЗДДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКАТА НА 
САД ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ 
ЗА НАБАВКА НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗИЛА И СПЕ-
ЦИЈАЛНА ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ПО-

* ТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Експорт-

Импорт банката на САД со заем во износ од 12,2 мили-
они американски долари, наменет за реализација на 
Проектот за набавка на Полициски возила и специјална 
опрема за безбедност за потребите на Министерството 
за внатрешни работи. 

Во износот на заемот од 12,2 милиони американски 
долари е вклучена и провизијата за политички ризик од 
1,18 милиони американски долари, или вкупно 10,71% 
за 6,5 години (1,65% годишно). 

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од член 

1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе 
се склучи меѓу Република Македонија и Експорт-Им-
порт банката на САД. 

Член 3 
Рокот за отплата на заемот од член 1 на овој закон е 

6,5 години во кој е вклучен и грејс период од 18 месеци. 
На заемот ќе.се плаќа фиксна каматна стапка од 

6,11% годишно. 
Заемот од 12,2 милиони американски долари и кама-

тата од став 2 на овој член, ќе се отплаќаат во десет 
еднакви полугодишни рати, кои пристигнуваат за пла-
ќање секој 20 јуни и 20 декември, почнувајќи од 20 
декември 2001 година. 

На неповлечените средства од заемот се плаќа про-
визија по стапка што ја пропишува Експорт-Импорт 
банката на САД, која изнесува 0,50% годишно, почну-
вајќи 60 дена од одобрување на заемот, која ќе се плаќа 
полугодишно на 20 јуни и 20 декември секоја година, 
почнувајќи од 20 декември 2000 година. 

Член 4 
Република Македонија заемот од член 1 на овој за-

кон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
н и Ј а Член 5 

Договорот за заем во име на Република Македонија 
ќе го потпише министерот за финансии. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија". 

598. 
Врз основа' на член 5 став 2 од Законот за правата на 

претседател на Република Македонија по престанување 
на функцијата („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 79/99), а во согласност со точка 1, дел III од 
Одлуката за организација и делокруг на работата на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија 
(„ Службен весник на Република Македонија" бр. 57/91) 
донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА КОГО 

МУ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 
/ 

I 
Ѓорѓи Кимов, се именува за советник на Претседате-

лот на Република Македонија на кого му престанала 
функцијата. 

II 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи 
Одлуката бр. 07-85 од 30.12.1999 година. 

III 

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

Бр. 07-296 
09 март-2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 
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600. 
Врз основа на член 45 став 6 од Законот за одбрана (̂ Службен весник на Република 

Македонија" број 8/92 и 30/95), претседателот на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОТ НА УНИФОРМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата и кројот на -

униформата на припадниците -на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата). 

Член 2 
Службената и свечената униформа на воените старешини на 

Армијата без ознаките и чиновите, ознаките* на родовите и службите, не се 
смета како униформа, на. воените старешини на Армијата. 

Член 3 
Униформата според одредбите на оваа уредба ја носат војници, 

војници по договор, воени старешини, питомци на Воената академија и лица 
на стручно оспособување и усовршување -за потребите на службите на 
Армијата и воени обврзници во резерва, за време на учествб на воени вежби 
и други форми на обука и за време на воена состојба. 

Член 4 
Воените старешини од постојаниот состав на Армијата кои вртат 

работи и задачи на внатрешно обезбедување на објекти и на личности кои се 
обезбедуваат и други посебни задачи, носат И цивилна облека. г 

Член 5 • • 
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Член 6 
За вршење на посебни работи и задачи во врска со службата, 

припадниците на Армијата носат и специјална облека, на која кројот и бојата 
зависат од природата -и карактерСЈт на тие задачи. 

Специјалната облека од став 1 на овој член е работно заштитна за 
општа намена (за посади на оклопни борбени возила , возачи на неборбени 
моторни возила, возачи-ракувачи на инженериски машини возачи на мотори 
и стражари), работно-заштитна за воени старешини и граѓански лица на 
служба, во Армијата и военосанитетска облека. 

II ВИДОВИ НА УНИФОРМА 

Член 7 
Униформата на припадниците на Армијата според намената е : 

а Хвоенотеренска (маскирна) униформа; 
б) службена униформа, и 
в) свечена униформа. 

Припадниците ни Армијата имаат зимска и летна униформа, 

а) Военотеренска (маскирна) униформа 

Член 8 
Поет теренската (маскирна) униформа( во натамошниот текст : 

маскирна униформа) е наменета за: војниците и војниците по договор, 
питомците на 'Воената академија, лицата на стручно оспособување и 
усовршување за службите на копнената војска и военото воздухопловство и 
противвоздушната одбрана на Армијата,* воените обврзници во резервниот 
состав и воените старешини за време на редовна обука, вежби, смотри, 
проверка па борбената готовност,мобилизација на Армијата и други 
активности кои се спроведуваат на терен. ~ 

Припадниците на Армијата маскирната униформа ја носат и но воена 
ШстјПи. \ ~ ' ^ ѓ 
кл ' ; - ' / а .ли.'. 

Член 9 /, ^ 
Маскирната униформа се состои од: капа, блуза, кошула, панталони, 

ветровка, џемпер, питкана, војнички ракавици, војнички чорапи, подоблека, 
ремен за панталони, војнички чизми, плитки војнички чевли, војнички колан 
со прерамки, војнички колан со ирерамки па воена полиција,колан а), 
преримки за воени старешини, колан со ирсрамки за воени старешини па 
воената полиција и шлем. 

Член 10 
Деловите од маскирната униформа го имаат следниот крој и боја: 
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предниот дел од капата над штетникот за сонце е прицврстена ознаката на 
припадниците на армијата. 

2.Блузата е израбсггена од маскирна ткаенина, со затворен крој. Се 
закопчува со патент затворач и пет пластични копчиња со пречник од 22 
им, маслинеста сура боја. 

На блузата,од надворешната предна страна на градите и на долниот 
дел од двете страни се наоѓа по еден "торба" џеб со капак зацврстен со 
„чичек" лента. 

Ширината на горните џебови е од 12 до 14 см, а должината од 15 до 17 
см. Ширината на долните џебови е од 18 до 20 см, а должината од 21 до 23 см. 
Над левиот горен џеб има „чи**ек" лента на кој- се прицврстува чинот на 
припадниците на Армијата. 

На горниот дел од левиот ракав на блузата, на растојание од 11 до 15 
см од горниот раб на ракавот е вшиена ознака на Република Македонија-
државното знаме. 

Во предели на .појасот е вградена растеглива ластик лента. 
Ракавите на блузата се долги. На долниот дѕл имаат манжетна која се 

закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинесто - сура боја. 

3. Кошулата е изработена од маскирна ткаенина, со рамен крој и 
класична јака. Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по 
еден џеб со капак кој се затвара со „чичек" лента. 

Ширината на џебовите е од 13 до 15 см, а должината од 15 до17 см. 
Над горниот лев џеб се наоѓа „чичек" лента на која се прицврстува 

чинот на припадниците на Армијата. Ракавите се долги. На долниот дел има 
манжетна која се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во 
маелинесто-сура боја. 

Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно 
копче со кен; се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена од 
внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната. 

Ни горниот дел од левиот ракав на кошулата,на растојание од 11 до 15 
см од горниот раб на ракавот е вшиена ознаката на Република Македонија -
државнсгго знаме. 

На рамењата од двете страни, во работ од ракавот е пришиена по една 
еполета која се закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинесто- сура 
боја. 

^Панталоните се изработени од маскирна ткаенина, зајакнати со 
двојно платно на колениците и задниот горен дел. На предниот дел под 
ременот од левата и десната страна се наоѓа по еден џеб ,во кои е вграден и 
но еден мал џеб со капак кој се затвора со „чичек" лента, а под нив на 
растојание од 3 до 6 см и по еден "торба44 џеб. 

На задниот дел на левата и десната страна се наоѓа по еден џеб со 
капак кој се затвора со чичек лента. 

Ширината .на горните предни џебови е од 16 до 18 см, а должината 26 
до 2К см. 

Ширината на малите џебови е од 7 до 9 см, а должината од 10 до 12 см. 
Ширината на "торб»'џсбовите на левата и десната предна страна на 

панталоните е од 17 до 20 см, а должината е од 21 до 23 см. -
Ширината на задните џебови е од 12 до 14 см, а должината е од 19 до 21 
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На растојание од 10 до 14 см од ивицата на внатрешниот долен дел од 
ногавиците од левата и десната страна се наоѓа копче со пречник од 16 мм во 
маслинеста- сура боја на кои се прицврстува ластик лента широка 20 мм, а 
долга 30 см. , 

5. Ветровката е изработена од маскирна ткаенина која е импрегнирана 
- водоодбојна, со затворен крој. Се закопчува со патент затворач и пет 
пластични копчиња со пречник од 22 мм во маслинесто сура боја. 

На ветровката од надворешната предна страна на градите и на 
долниот дел под струкот од левата и десната страна се наоѓа по еден "торба" 
џеб-со капак кој се затвора со чнчек лента. 

Ширината на горните џебови е од 14 до 16 см, а должината е од 16 до 
18 см. 

Ширината на долните џебови е од 20 до 22 .см, а должината е од 23 до 
25 см. 

Од внатрешна задна страна на ветровката во средината од подвижната 
плетена врвка за врзување е пришиен џеб во кој се чува качулката.Горниот 
дел на џебот се затвара со копче со пречник од 16 мм во маслинеста сура 
боја. 

Над левиот горен џеб се наоѓа „чичек" лента на која се прицврстува 
чинот на припадниците на Армијата. 

Ветровката има качулка која по потреба се закопчува со четири 
копчиња со пречник од 22 мм во маслинссто-сура боја кои се наоѓаат под 
јаката. 

Од внатрешната страна на ветровката, се наоѓа влошка од 
полиесгерско неткаено • платно или од вештачко крзно која со патент 
затворач е прицврстена на ветровката. Во висината на појасот е вградена 
подвижна плетена врвка за затегнување и врзување. Должината на 
ветровката е над колената. 

На горниот дел од левиот ракав на ветровката,на растојание од 11 до 
15 см од горниот раб на ракавот е вшиена ознаката на Република Македонија 
- државното знаме. 

6. Џемперот е со долги ракави и кружен отвор околу вратот , 
изработен од волнено-синтетичко предиво, во шарена маскирна боја. 

7. Потапата е од волнено-синтетичко предиво во маслинесто-сура 
боја, од еден дел со отвор за вратот и лицето. 

8. Војничките ракавици се од волненено-синтетичко предиво со два 
одвоени прста, во маслинесго-сура боја и со пет прсти,со пластифицирана 
дланка. 

9. Војничките Чорапи, зимските доколеници, се изработени од 
волнено- синтетичко предиво, во маслинеста сура боја, со вообичаен изглед, 
со должина до под колена. 

10. Војничките чорапи, се изработени од памучно-синтетичко 
предиво, во маслинеста сура боја, со вообичаен изглед и со должина над 
глуждовите. 

11.Подоблеката е изработена од трикотажа памучно-синтетичка 
ткаенина во маслинеста сура боја. 

Се состои од горен и долен дел. Горниот дел е со долги ракави,се 
за ' шчува со патент- затворач. Долниот дел е со долги ногавици.Во појасот 
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вградена растеглива лента, а под неа на растојание од 7 до 10 см се наоѓа 
страничен внатрешен џеб. г 

Ширината на џебот е од 14 до 16 см, а должината е од 16 до 18 см. 
12.Ременот за панталони е од синтетичко предиво, во маслинесто сура 

боја со две подвижни гајки. Ременот е широк 28 мм, и се закопчува со 
метална шнола во црна боја или пластична шнола во маслинеста еуро боја.. 

13. Војничките чизми се од црна природна бокс кожа- со гумен ѓон и 
кожен меѓуѓон. Во пределот на рисот чизмите се врзуваат, а сарите се 
закопчуваат со две ременчиња и шнолички. Висината на чизмите од врвот 
на сарата до петата е од 245 до 250 мм. Од внатрешната страна чизмите се 
обложени со природна поставена кожа. 

Чизмите на воените жени старешини се исти како и војничките чизми, 
само со повисок ѓон на петиците. 

14. Плитките војнички чевли се од природна бокс кожа во црна боја и 
со гумен ѓон. Чевлите се на врзување, без украси.Поставени се со природна 
поставена кожа. 

15. Војничкиот колан со прерамки е од синтетичко предиво во 
маслинеста сура боја со метална шнола за закопчување во црна боја или 
пластична шнола во маслинеста еуро боја со две подвижни гајки. Коланот е 
широк 4& мм. На колачот има и прерамки широки 22 мм, кои се од пет дела, 
со една алка и две шноли за прилагодување на должината.На предниот дел од 
прерамките под шнолата се наоѓа една неподвижна и една подвижна гајка. 

16.Колачот со прерамки за војниците одвоената полиција, по облик е 
ист како и војничкиот колан со прерамки, со тоа што е бел и што се 
закопчува со тока на која е изработен амблемот на воената полиција. 

17.Коланот со прерамки за воените старешини е ист како и колачот 
од точка 15 од овој член.За време на редовна обука,вежби,смотри,проверка 
на борбената готовност, и други активности кои се спроведуваат на терен, 
колачот се носи без прерамки. 

18. Колачот со прерамки за* воените старешини на воената полиција е 
по облик ист како и колачот за воените старешини од точка 17 од овој чле^, 
Во бела боја и се закопчува .со тока на која е изработен амблем на воената 
полиција. , , 

* * м » ѓ 

19. Шлемот е .со стандарден облик, изработен од метал или 
синтетички материјали. Од внатрешната страна вградени се кожни делови з*} 
правилно налегање на главата, а од долчата страча е поставен ремен за 
прицврстување. Шлемот се изработува во маслинесто-сура боја. Од 
надворешчата страча ча предниот дел е прицврстена ознаката на 
припадниците на армијата 

б) Службена униформа 

Член 11 
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1 .Службена униформа за воените старешини на копнената војска 

Член 12 
Службената униформа за воените старешини на копнената војска се 

состои од : шанка, сако , панталони (зимски и летни), кошула ( со долги и 
куси ракави), мантил, мантил за дожд, џемпер, елек, шал, ракавици, 
вратоврска, чевли ( легни и зимски), ремен за панталони и чорапи. 

Член 13 
Деловите од службената униформа на воените старешини на 

копнената војска го имаат следниот крој и боја: 
КШапката е изработена од камгарн ткаенина во маслинеста- сура 

боја. На предниот ден се наоѓа штитник за сонце кој на надворешната страна 
по работ е обрабен со лента од срмсн конец" во златно -жолта боја широка 
0,5 см, за воени старешини офицери и лента од срмен конец во оловно -
сребрена боја широка 0,5 см за воени старешини подофицсри. 

На шапката за воените старешини генерали на штетникот за сонце е 
налепен црн кадифсн сомот на кој се поставени два реда гранчиња од 
тутунови пиеја во полукруг извезени со конец од срма во златно жолта боја. 

На горниот дел од штетникот за сонце има подвижна кожна лента во 
црна боја која служи како подбрадник, а е зацврстена со две копчиња со 
пречник од 14 мм, бронзена боја за воени старешини офицери и генерали и 
оловно сребрена боја за воени старешини подофицери, кои се наоѓаат од 
двете старини на криените од штетникот за сонце . 

Отворот од внатрешната страна на шапката е опшиен со кожна лента 
во црна боја широки 4 см,а другиот внатрешен дел е обложен со постава во 
маслинеста сури боја. 

На предната страна од шапката во средината над подвижната кожна 
лента се наоѓа ознаката на припадниците на Армијата. 

2.Сакото е изработено од камгарн ткаенина,волна И синтетика, во 
маслинеста сури боја со отворени ревери и благо нагласена половина. 

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни 
Ракавите на сакото се долги до половината на дланката на природно 
опуштената рака. Сакото однапред се закопчува со четири пласгични 
копчиња во бронзена боја со пречник од 22 мм, на кои во вид на релјеф е 
изработена ознаката на припадниците на Армијата. 

На сакото од надворешната страна, на градите и на долниот дел од 
двете страни се наоѓа по еден џеб со отвор и капак кои се закопчуваат со 
пластично конче во бронзена боја со пречник од 16 мм, на кое во вид на 
релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата. 

Ширината на горните цебови е од 13 до 15 ем, а должината од 15 до 17 
см. 

Ширината на долните џебови е од 17 до 19 см, а должината од 21 до 23 
см. 

Ширината па внатрешните џебови е од 13 до 15 см, а должината од 17 
до 20 см. 

На двете рамена од сакото има но една еполета од исгиот материјал 
како сакото,широка од 3 до 5 см и долга од 14 до 16 см. Рполетите со едниот 
крај се сошиени на ракавот, а другиот крај кој завршува во формална тап 
агол се закопчува до околувратиикот со пластично конче но бронзена боја 
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со пречник од 16 мм, на кое во вид на релјеф е изработена ознаката на 
припадниците на Армијата. 

На еполетите се поставуваат соодветните ознаки на чинот. На 
околувратникот на сакото на двата краја однапред се носат ознаки на родот 
или службата. 

На горниот дел од левиот ракав на сакото, на растојание од 11 до 15 см 
од горниот раб на ракавот е зашиена ознаката на Република Македонија -
државното знаме. 

На десниот ракав од надворешната страна на растојание од 11 до 15 см 
од горниот раб на ракавот е зашиен единствениот знак за припадност на 
Армијата извезен со конец во златно-жолта боја на иста основа како и 
материјалот на сакото,за воени старешини офицери, а со конец во оловно-
сребрена боја за воени старешини подофицери. 

Сакото одзади има расцеп кој започнува на 20 см од долната ивица. 

3.Панталоните се изработени од ќамгарн ткаенина, волна и синтетика 
во маслинесто сура боја со вообичаен крој. Од двете; страни и одзади на 
десната страна панталоните имаат по еден џеб потребен број гајки за 
протнувач^ на ремен. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на 
долниот крај се широки од 22 до 24 см. Од внатрешната страна на долниот 
дел ногавиците се опшиени со кепер лента. На предниот внатрешен дел на 
ногавиците е пришиена свилена постава.На предниот дел на панталоните од 
левата и десната старана се наоѓа по еден страничен џеб.Под појасот на 
десната предна страна од панталоните се наоѓа мал џеб. * 

На задната десна страна од панталоните под појасот се наоѓа џеб со 
капак кој се закопчува со копче со пречник од 16 мм во маслинасто- сура 
боја. 

Ширината на отворот на џебот е од 16 до 18 см, а должината од 26 до 
28 см. 

Ширината и должината на малиот џеб е 7 см. 
Ширината на задниот џеб е од 14 до 16 см, а должина од 17 до 19 см. 
Зимските и летните панталони се исти по крој и боја, а различни но 

ткаенината. 

4.Кошулата со долги ракави е изработена од памучно-синтетичка 
ткаенина со вообичаен крој. На предниот дел од кошулата на градите од' 
двете страни се наоѓа но еден џеб со капак кој се закопчува со копче во бела 
боја со пречник од 1 см. 

Ширината на џебовите е од 13 до 15 см, а должината од 15 до 17 см. 
Ракавите се со манжетни широки 60 мм, кои се закопчуваат'со копче, 

во бела боја со пречник од 1 см . 
На горниот дел од левиот ракав на кошулата, на растојание од 11 до 

15 см од горниот раб од ракавот е зашиена ознаката на Република 
Македонија-државното знаме. 

На десниот ракав од надворешната страна на растојание од 11 до 15 см 
на горниот дел на ракавот е зашиен единствениот знак за припадност на 
Армијата. 

родите рамена кошулата, има по една еполета широка од 3 до 5 см и 
долга од 14'до 16 см. 1

 ( , , . ^ 



17 март 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21. -Стр. 1271 

Еполетите со едниот крај се зашиени на ракавот, а другиот крај кој 
завршува во форма на тап агол се закопчува до околувратникот со 
пластично копче во бела боја со пречник од 1 см. 
Врз еполетата се става навлака во маслинесто -сура боја со исти димензии 
како еполетата. 

5.Кошулата со куси ракави е изработена од ист материјал како и 
кошулата со долги ракави. Јаката е отворена, без копче. Ракавите се куси до 
над лактовите. Џебовите ,еполетите , навлаките на еполетите и амблемите 
се со иста форма и големина како и џебовите ,еполетите и навлаките на 
еполетите и амблемите на кошулата со долги ракави, утврдени во точка 4 на 
овој член. 

6.Мантилот е изработен од камгарн ткаенина, волна и синтетика во 
маслинеето-сура боја. Од внатрешната страна в поставен со свилена или 
полиестерска постава. Под поставата е вградено синтетичко полнило. 
Мантилот има класичен крој со полуотворена јака. На двете рамена зашиена 
е по една. еполета од ист материјал како и мантилот широка од 4 до.6 см, а 
долга од 13 до 15 см. Еполетите се со едниот крај зашиени на ракавот, а 
другиот крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околу 
вратникот со пластично копче во бронзена боја со пречник од 16 мм, на кое 
во вид на релјеф е изработена ознаката на припадниците на Армијата. 
На еполетите се поставуваат соодветните ознаки на чинот. 

На мантилот на левиот и десниот ракав се зашиени истоветни ознаки 
како и на сакото утврдени во точка 2 на овој член. 

На долниот дел на ракавот има лента од ист материјал како и 
мантилот широка од 4 до5 см, а долга од 23 до 25 см која со едниот крај е 
зашиена на ракавот, а другиот крај кој завршува во форма на тап агол се 
закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во маслинеста сура боја. 
Мантилот одзади има расцеп кој се закопчува со 4 пластични копчиња со 
пречник од 12 мм. Расцепот започнува од долната Ивица на мантилот во 
должина од 35 до 45 см. 

Мантилот има колан широк од 4 до 5 см кој се. затегнува со пластична 
шнола. 

Коланот е од истиот материјал како и мантилот, а се протнува низ две 
нуки кои се зашиени на рабовите од левата и десната страна на мантилот. 

Однадвор од левата и десната страна на мантилот врежани се коси 
џебови. 

Ширината на џебовите е од 16 до 18 см; а должината од 18 до 20 см. 

7.Мантилот за дожд е изработен од импрегнирана, водоотпорна 
ткаенина во маслинеста еура боја.Од внатрешната страна има влошка 
изработена од волнено-синтетичка ткаенина која се закачува со 12 пластични 
копчиња со пречник од 16 мм во маслинеста- сура боја. 

Мантилот за дожд допира до половината на листовите.Мантилот од 
предната страна се закопчува со 5 пластични копчиња со пречник од 16 мм, 
во маслинеста- еуро боја.Мантилот за дожд однадвор од левата и десната 
страна има врежани коси џебови. 

Ширината на џебот е од 16 до 18 см, а должината е од 18 до 20 см. 
На левата страна во висина на градите има' зац6^с|^вањ,ег/за 

поставување на ознаките за чиновите. ( 
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Мантилот има качулка која се закопчува со 4 пластични копчиња со 
пречник од 16 мм во маслинесто-сура боја,позади јаката. 

Колачот е широк од 4 до 5 см кој се затегнува со пластична 
шнола.Колачот е од ист материјал како и мантилот, а се протнува низ две 
гајки кои се зашиени на рабовите од левата и десната страна ча мачтилот. 

X.Џемперот со долги ракави е изработен од волнено-синтетимко 
предиво маслинеста сура боја, со кружен околувратен отвор. 

На рамената од двете страни, во работ на ракавот е вшиено платно во 
форма на полукруг,широк од 18 до 20 см и долг од 12 до 14 см и по една 
еполета ,од истиот материјал како и вшиеното платното, која се закопчува со 
пластично копче со пречник од 16 мм во маслинеста-сура боја на растојание 
од 5 см од околувратникот. 

На еполегите се поставува ознаката за чин. ~ 
На џемперот на левиот и десниот ракав се зашиени соодветни ознаки 

како и на сакото утврдени во точка 2 на овој член. 
На левата предна страна на градите е зашиен џеб, кој е широк и долг 

од 15 до 17 см. 
На двата ракави на задната страна е Бушено платно во маслинеста 

сура боја широко од 12 до 14 см и долго од 22 до 24 см. 
9. Ел екот е изработен од воленено-синтеткчко предиво во маслинеста 

сура боја.Горниот дел на елекот е со "V" отвор без копчиња. 

10.Шалот е изработен од волнено-синтетичко предиво во маслинеста-
сура боја со ширина од 30 см и должина од 135 см. 

11.Ракавиците се изработени од природна кожа во црна боја со 5 
прста. 

^.Вратоврската е изработена од полиестер во маслинеста- сура 
боја.Краевите завршуваат во форма на тап агол. 

13.Чевлите се летни, плитки мокасини, и зимски со гумен подебел ѓон 
и чизми од природна бокс кожа во црна боја со природен ѓон или со гумен 
тенок налепен ѓон.Чевлите однапред се врзуваат со врвки,а чизмите имаат 
патент од внатрешната страна.Чизмите се со висина до над глуждовите. 

14.Ременот за панталони со метална шнола е изработен од природна кожа со 
кафена боја широк 28 мм, а долг од 22 до 32 см. 

15.Чорапите се изработени од фино, мерцелизирано, памучно-
синтетичко предиво во маслинесто-сура боја со должина до над 
глуждовите. 

Ч л е н 14 
Службената униформа на воените старешини-жени на копнената 

војска се состои од истите делови и боја како и униформата на воените 
старешини од копнената војска утврдени во член 12 ча оваа уредба. 

Покрај деловите од член 12 на оваа уредба, на воените старешини -
жени им припаѓа и: сукња, чевли ,чизми, чанта, ракавици и чорапи-
хулахопки. 
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Член 15 

Деловите на униформата од член 14 став 2 на оваа уредба го имаат 
следниот крој и боја: 

КСукњата е изработена од камгарн тканеина, волнено-синтетичка, во 
маслинеста -сура боја,одзади со шлиц долг 20 см и со патент-затварач. 

Одвнатре е поставена со свилена ткаенина во соодветна боја. 
На појасот има потребен број на гајки за ремен и пластично копче со 

пречник од 16 мм. 

2. Чевлите се со вообичаен изглед од природна бокс кожа во црна 
боја,природен ѓон и петица од 5 см. 

З.Чизмите се со вообичаен крој, црна боја од природна бокс кожа со 
1умен ѓон и петица од 5 см. 
Сарата на чизмата е во висина до над глуждовите и истата се затвара со 
патент од внатрешната страна. 

4.Чорапите хулахоп се со вообичаен крој изработени од полиамид во 
маслинеста -сура боја. 

5.Ракавиците се изработени од природна кожа со пет прста во црна 
боја. 

6. Чантата е изработена од природна кожа во црна боја,со ремен и 
рачка за носење .Ташната е со 2 прегради во внатрешниот дел и една „торба" 
преграда однадвор.Преклопениот дел на чантата се закопчува со копче. 

Г/ 
2. Службена униформа на воените старешини на военото воздухопловство и 

противвоздушната одбрана 

Член 16 
Службената униформа на воените. 1 ст^ре^ни на военото 

воздухопловство и противвоздушната одбрана се состои од истите делови и 
крој како и униформата на воените старешини на копаната војска утврдени 
во член 12 и 13 од оваа уредба. 

Бојата на деловите на униформата е различна и тоа : шапката, сакото, 
пантолоните (зимски и летни), мантилот, мантилот за дожд, џемперот со 
ракави, елекот и шалот се во темносина боја; кошулата (со долги и куси 
ракави) е во светлосина боја (небесна);вратоврската и чорапите се во тегет 
боја, а ременот е во црна боја. 

Член 17 
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3. Службена униформа на питомците на Воената академија 

Член 18 
Службената униформа на питомците на Воената академија се состои од 
истите делови ,крој и боја како и службената униформа на воените 
старешини на копнената војска утвредени во член 12 и 13 на оваа уредба. 

в) Свечена униформа 
Член 19 

I вечената униформа е наменета за воените старешини на копнената 
војска и военото воздухопловство и противвоздушна одбрана и 
припадниците на почесните гардиска единица на Армијата. 

1.Свечена униформа на воени старешини 

Член 20 
Свечената униформа на воените старешини се состои од: шапка,сако, 
панталони, .кошула се; долги и куси ракави,мантил,мантил за дожд, елек, 
шал, вратоврска,чевли, ремен со метална шнола, ремен со тока и чорапи. 

Член 21 
Деловите од свечената униформа на воените старешини го имаат 

следниот крој и боја : 
1.[Палката по крој е иста како и шапката кај службената униформа на 

воените старешини на,копнената војска утвредена во член 13 точка 1 на оваа 
уредба. 

[Палката е во темно сино зеленкаста боја.Колчињата се во златно 
жолта боја за воени старешини офицери и генерали , а оловно-сребрена за 
воените старешини подофицери. 

На штитникот за сонце на шапката за воените старешини-офицери е 
налепен црн кадифен сомот на кој е поставен еден ред гранчиња од 
тутунови лисја во полукруг извезени со конец од срма во златно-жолта боја. 

На штитникот за сонце на шапката за воените старешини- генерали е 
налепен црн кадифен сомот на кој се поставени два реда гранчиња од 
тутунови лисја во полукруг извезени со конец од срма во златно-жолта боја. 

Штитникот за сонце на шапката за воените старешини- подофицери е 
обрабен со лента од срмен конец во оловно-сребрена боја широка 0,5 см. 

На предниот дел од шалката за воените старешини, над штитникот за 
сонце во средината прицврстена е ознаката на припадниците на армијата, 
изработена од метал. 

2.( 'акото и панталоните се по крој исти како и сакото и панталони 
кај службената униформа на воените старешини на копнената- војска 
утврдени во член 13 точки 2 и 3 на оваа уредба, кои се во темно сино-
зеленкаста боја. 

3.Кошулата со долги ракави е изработена од памучно-синтетичка 
ткаенина во бела боја и е со вообичаен крој.На кошулата на надворелшата 
лева страна има 1 џеб без капак.Џебот е широк од 13 до 15 см, а долг од 15 
до СО маЈ^кетци ццдосжц 6 ем и се закопчуваат со по едно.. 
копче во бела боја со пречник од 1 см. 
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4. Кошулата а) куси ракави,е изработена од ист матејријал и боја како 
кошулата од точка 3 на овој член. 

Јаката на кошулата е отворена,тип "Лидо".Ракавите се куси до над 
лактовите. 

На левиот и десниот ракав на кошулата се зашиени исти ознаки како 
и на кошулата од службената униформа на воените старешини на копнената 
војска утврдени во член 13 точка 4 на оваа уредба. 

На фадите од левата и десната страна има по еден цеб со капак кои се 
закопчуваат со по едно копче.На рамењата има еполети кои се прицврстени 
со едниот крај на работ на ракавите, а на другиот крај закопчани со конче ен) 
бела боја со пречник I ем. На вл а ката на еполетата е од ткаенина 
темносина-зеленкаста боја на која се вградуваат ознаките за 
чинови.Џебовите се со исти димензии како и кошулата со куси ракави за 
службена униформа утврдена во член 13 точка 4 на оваа уредба. 

5. Мантилот е со ист крој како и мантилот на службената униформа на 
воените старешини на копнената војска од член 13 точка 6 на оваа уредба. 
Бојата е темносина-зеленкаста и сите видови на копчиња се во златно 
жолта боја. 

6.Мантилот за дожд е со ист крој како и мантилот во член 13 точка 7 
на оваа уредба, а бојата е тегет. 

7. Ел екот е неработен од волнено-синтстичка ткаенина темносина-
зеленкаста боја.Горниот дел на елекот е со "V" отвор бс'1 копчиња. 

К.Шалот е изработен од волнено-синтетичка ткаенина со темносина-
зеленкаста боја, со ширина 30 см и должина 135 см. 

9. Вратоврската е изработена од полиестер до тегет боја. 
Ширината на предниот дел каде е закосена е 8 см. 

10.Чсшгитс се плитки во црна боја лакирани од «»риродна бокс кожа и 
ѓон, а се затегнуваат со нрнки. 

И.Ременот а) метална шнола е од природна кожа во црна 
боја. Ременот е широк 28 мм, а долг од 24 до 32 см. 

12. Ременот со тока е од природна кожа,со црна боја со ширина од 3 см 
со тока) која служи за затегнување на ременот. 

Токата е со димензии од 4 до 6,5 ем и е со слиисовидна форма,во 
средината има ознака па припадниците на Армијата. Тежата е со сребрена 
боја. 

(З.Чораиитe се од фино мсрцилизирано памучно синтетичко 
предино во тегет боја,со должина до над глуждовите:. 

Член 22 
Свечената униформа за воените старешини-жени се состои од истите 

делот* и боја како и свечената униформи на поените'старешини утврдена во 
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член 21 на оваа уредби,со дополнителни делови : сјаења , чорапи- хулахопки и 
лакирани црни чевли. 

Сукњата и чорапите - хулахопки се во темносина - зеленкаста боја и се 
со ист крој како и сукњата и чорапите хулахопки кај службената униформа 
на воените старешини жени на копнената војска утврдени во член 15 точки 1 
и 4 на оваа уредба. 

ЈТакиранитс црни чевли се со ист изглед како и чевлите утврдени во 
член 15 точка 2 на оваа уредба. 

Член 23 
2. Свечена униформа на припадниците на почесната гардиска единица на 

Армијата 

Свечената униформа на почестата гардиска единица на Армијата се 
состои од: гардиска капа (зимска и летна), сако, панталони,пелерина (зимска 
и летна), кошула, чизми, марама, ракавици,колан со тока,ремен за 
панталони,џемпер и чорапи. 

Член 24 
Деловите од свечената униформа на припадниците на почесната 

гардиска единица го имаат следниот крој и боја : 

1. Зимската гардиска капа е изработена од волнена ткаенина во бордо 
боја,со вообичаен крој на "качкет", однапред со штитник за сонце на кој е 
прицврстен со нитна горниот дел на капата. 

Од двете страни на капата има по една еполета,широка 8 см, а долга 18 
см,која со едниот крај е зашиена во работ од капата, а другиот крај е во 
форма на полукруг.Двете полукружни страни на еполетата на врвот на 
капата се поврзани со лента од ист материјал како и капата, широка 1 см, а 
долга 5 см. 

На долниот деллш.еполетата е зашиена црвена ткаенина во форма на 
круг со пречник од 4 до 6 см на кој е залепена ознаката на припадниците на )Н 

Армијата извезена со срмен конец во златно-жолта боја. : л) 

Капата одвнатре ас поставена, 

2. Летната гардист кала {с со ист крој, бој**, и изглед како и зимската 
гардиска капа. , , 

3.Сакото е од волнено-синтетичка ткаенина, во темносива боја, со 
мали затворени ревери и благо нагласена половина. Краевите на јаката се 
опшиени со жолта памучна лента широка 5 мм која продолжува по цела 
предна должина на сакото од левата страна.На аглите од јаката е зашиен 
амблем во форма на ромб на ткаенина во црвена и црна боја и извезен е со 
жолт конец. 

Сакото е поставено и има по еден џеб од двете внатрешни страни. 
Ширината на внатрешниот џебот е од 13 до 15 cм, а Должината од 17 

до 20 см. 
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и сакото, а на надрорешниот дел е зашиена црвена чоја која на краевите е 
обрабена со жолта памучна лента широка 5 мм на која се зашиени 5 копчиња 
со пречник од 16 мм во златно-жолта боја. 

На левиот и десниот ракав од сакото се зашиени исти ознаки како и 
ознаките на сакото на службената униформа на воените старшини на 
копнената војска утврдени во член 13 точка 2 на оваа уредба, извезени со 
коцрц во злат^о-жолта боја на иста основа како и материјалот на сакото. 

На сакото, од надворешната старна на градите, оД левата и десната 
страна се наоѓа по еден џеб со капак кој е обрабен со лента во златно жолта 
боја широк 5 мм. 

Џебот се закопчува со пластично копче со пречник од 16 мм во 
златно- жолта боја. 

Царината на џебот е од 13 до 15 см,а должината од 15 до 17 см. 

Сакото однапред се закопчува со 5 копчиња во златно-жолта боја со 
пречник од 20 мм. 

На двете рамена има по една еполета, широка рд 3 до 5 см и долга од 
14 до 16 см. Еполстите со едниот крај се сошиени на ракавот ,а на другиот 
крај кој завршува во форма на тап агол се закопчува до околувратникот со 
пластично копче во златно- жолта боја со пречник од 16 мм и се обрабени со 
жолта памучна лента широка 5 мм. 

На долниот дел на еполетата зашиени се две парчиња од чоја во 
форма на правоаголник широки од 2 до 3 см, а долги од 4 до 5 см,во црна и 
црвена боја меѓусебе одделени со лента во златно-жолта боја широка 5 см. 
Под еполетата се наоѓа пластично копче во маслинеста-сура боја со 
Пречник од 12 мм на кое со лента се закопчува гајтан исплетен во плетенка 
од памучен конец во бордо боја долг ПО см.На предната десна страна 
гајтанот е зацврстен со јамка на второто копче од сакото,а другиот дел од 
гајтацот кој се наоѓа под ракавот на задната десна страна се поврзува со 
крајот на предниот дел од гајта пот на истото копче од сакото. 

Под еполетата на истото копче на кој е прицврстен гајтанот исплетен 
во плетенка се прицврстени и по два плетени гајтани од памучен конец во 
бордо боја, од предната и задната страна, широки од 3 до 4 мм, а долги 110 см, 
чии краеви се зашиени на крајот од гајтанот исплетен во плетенка.На 
краевите на гајтанот исплетен во плетенка се зашиени по два плетени 
гајтани ојј памучен конец во бордо боја широки од З до 4 мм, од кои едниот 
гајтан е долг 30 см, а другиот 20 см и на краевите завршуваат со метални 
висоци во златно-жолта боја. 

4.Панталоните се од волнено-синтетичка ткаенина во сива боја која е 
за нијанса посветла од бојата на сакото,со вообичаен крој, со стеснети 
ногавица. Од предната страна има два џеба .широки од 16 до 18 см а долги 
од 16 до'18 см.На задната десната страна има џеб широк15 см а долг 20 см и 
потребен број ца гајки за пробување на ремен.Ногавиците се без 
манжетни.На надворешниот раб од ногавицата има расцеп во должина од 10 
см.На крајот од должината ни подвивот впротната е платнена врвка за 
дотерување на обемот на отворот и е пришиен "ластик" лента широка 20 мм, 
долга 30 см. 

Од дрете страни на ногавицата по целата должина на надворешниот 
раб на растојание од 5 мм зашиени се 2 црвени памучни ленти, широки 8 мм. 
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5. Зимската пелерина е од волнена ткаенина во бордо боја со 
'затворена јака без ревери и ракави во "глог" крој.На предниот дел од левата 
и десната страна има кос отвор за раце.На реверот од јаката има по една 
метална тока во темнозлатна боја на која се прицврстени девет кичанки со 
четиринаест гајтани во бордо боја,широки 3 мм, а долги 20 см кои на горниот 
крај под металната тока се одвиткани со срмен конец во златно-жолта боја, 
во должина од 2.до 3 см. 

На двете страни, во работ помеѓу јаката и реверот на пелерината, се 
зашиени четири гајТаниво бордо боја широки 3 мм, а долги 60 см на кои од 
кралевите се врзани по две кичанки со четиринаесет гајтани од иста боја долги 
од 14 до 16 см. 

Од работ на рамењата на растојание од 14 до 16 см се зашиени исти 
ознаки како и 'на ракавите на сакото утврдени во член 24 точка 3 на оваа 
уредба. 

6. Летната пелерина е изработена од полесна ткаенина со ист крој, 
боја и изглед како и зимската пелерина од точка 5 на овој член. 

) 

7. кошулата со долги ракави е изработена од памучно синтетичка 
ткаенина во бела боја и со вообичаен крој.Ракавите се со манжетни широки 
60 мм,кои се закопчуваат со копче во бела боја со пречник од 12 мм. 

* 

Ѕ.Чизмите се изработени од црна бокс природна кожа со кожен ѓон и 
меѓуѓон и со гумена пета.Од внатершната страна се поставени со природна 
кожа, а од двете страни имаат по една гајка за затегнување.Висината на 
чизмите е до подколена. 
На сарата од чизмата на надворешната страна зашиена е лента од кожаг 
широка 3 мм во сива боја. 

9. Марамата е изработена од памучна ткаенина во црвена боја во 
форма на правоаголник со ширина 18 см, и должина од 120 см. 

, - , ; Г 

10. Ракавиците се изработени од памучна ткаенина во бела боја со 5 ' 
прсти, а на горниот дел се закопчуваат со нитна. 

И. Колачот со тока е изработен од волнено синтетичка ткаенина ' 
широк 6 см. 

На горниот и долниот дел колачот е опшиен со извезена лента широка 
2 см. Колачот има пластична тока во форма на правоаголник во кој е 
вградена ознаката на припадниците на армијата. 

12. Ременот за пантолони е изработен од природна кожа во сива боја, 
широк 28 мм. ("е закопчува со метална шнола 

13. Џемперот е изработен од воленно синтетичко предиво во 
маслинеста сура боја. Има долги ракави, со „У" отвор околу вратот. 

14. Чорапите зимски се изработени од волнено синтетичко предиво во 
мастшнесто сура боја со должина до подколена. 

15. Чорапите летни се изработени од памучно синтетичко предиво во 
маединесто сура боја со должина до над глуждовите. 
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Член 25 
Начинот ми носењето, п р е м е т ни триена ни униформата и 

дополни течните дечови ни униформата и облеката на припадниците па 
Армијата се утврдила со стручно упатени) ш т о г о И ф а б о т у н н 
Министерството за одбрана 

III ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 26 
Онаа уредба вчечхма но сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија" 
Бр. 07 -318 Претседател 

14 март 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајановски, с.р. 

601. 
Врз основа на член 142 став 1 од Законот за орга-

ните на управата (..Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „ Службен весник на Република Македонија14 број 63/ 
94 и 63/98), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ 

1. За заменици на министри во одделни министер-
ства се именувани: 

Кадри Кадриу, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за одбрана, 

Рефет Елмази, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за внатрешни работи, 

Зоран Стојанкиќ, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за правда, 

м-р Никола Д и м т р о в , за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за надворешни работи, 

Јордан Марковски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за финансии, 

Ламбе Арнаудов, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за стопанство, 

Татјана Перовиќ-Митрова, за заменик на министе-
рот кој раководи со Министерството за трговија, 

Миливој Колевски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за развој, 

Силвија Томовска, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за урбанизам и градеж-
ништво, 

Марјан Додовски, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за животна средина, 

м-р Рецеп Хасани, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за сообраќај и врски, 

Јован Дамчески, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 

Ристо Гсоргисв, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за труд и социјална политика, 

д-р Фсјзула Шабани, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за образование, 

Шабан Сејди, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за млади и спорт, 

д-р Томислав Џеков, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за наука, 

м-р Музарем Немили, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за здравство,. 

Благоја Чорсвски, за заменик на министерот кој ра-
ководи со Министерството за култура, 

Петре Трајовски, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за локална самодордаа, / 

Соња Димитровска, за заменик на министерот кој 
раководи со Министерството за иселеништво и 

Драги Арсов, за заменик на министерот кој рако-
води со Министерството за информации. 

2. Со денот на именувањето за заменици на мини-
стри, на досегашните заменици на министри кои не се 
повторно именувани им престанува функцијата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
1вето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1074/1 

15 март 2000 година ^ Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

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

602-
Врз основа на член 169 став 1 од Законот за изда-

вање и тргување со хартии од вредност (^Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 
81/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

КОМИСИЈАТА З А ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ста 
1. М-р Методија Тотевски се разрешува од должно-
член на Комисијата за хартии од вредност, поради 

заминување на друга должност. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-287/3 
29 февруари 2000 година 

Скопје 
603. 

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

Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите 
на управата (..Службен весник на СРМ14 бр. 40Ѓ90 и 
..Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ 

СОВЕТ 
1. Д-р Апостол Поцевски се разрешува од должно-

ста претседател на Републичкиот бедагошки Вовет.1/ 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17-805/2 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

604. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите 

на управата (^Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 
1. За претседател на Републичкиот педагошки совет 

се именува м-р Виолета Димова, асистент на Филолош-
киот факултет - Скопје. 

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

Бр. 17-806/2 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

605. 
Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за осно-

вана на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија (^Службен весник на 
Република Македонија44 бр. 37/98 и 45/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 29 фе-
вруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Веселинка Поп Андонова-Станко-
виќ, од должноста советник на директорот на Служ-
бата за општи и заеднички работи на Владата на Репу-
блика Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17-904/2 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
606. 

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за осно-
вано на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија44 бр. 37/98 и 45/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 29 фе-
вруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 

РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на директорот на Службата за општи 
и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија се назначува Зорица Кузмановска, диплинж. архи-
т е к т . V 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службсн весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17-904/3 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
607. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата (^Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
^Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство се наз-

начува Љиљана Илиевска, досегашен самостоен совет-
ник во Министерството за стопанство - Подрачна еди-
ница „Гази Баба44 - Скопје. 

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

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

Бр. 17-944/2 
29 февруари 2000 година 

Скопје 

608. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија'4 бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржала на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ ^МАКЕДОНСКИ ШУМИ44 

- СКОПЈЕ 
1. За директор на Јавното претпријатие за стопани-

сување со шуми Македонски шуми44 - Скопје се име-
нува 

- Ангеле Спировски, главен републички инспектор 
за шумарство. 

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

Бр 17-799/2 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
609. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН 

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР З А ШУМАРСТВО 
1. Ангеле Спировски се разрешува од должноста 

главен републички инспектор за шумарство, поради за-
минување на друга должност. 

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

Бр. 17-799/3 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

СКОПЈЕ Љубчо Георгиевски, с.р. 
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610. # 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата (^Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОР З А ШУМАРСТВО 

1. За главен републички инспектор за шумарство се 
именува Миле /акимовски, досегашен помошник на ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство. 

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

Бр. 17-798/2 
29 февруари 2000 година 

Скопје 

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

611. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
^Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-

Н И К Н А МИНИСТЕРОТ З А ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Миле /акимовски, од должноста 
помошник на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, поради заминување на друга долж-
ност. 

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

Бр. 17-798/3 Претседател на Владата 
2^'февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

612, 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија (^Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

Н А Ш З А СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 
^МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. М-р Драган Настески се разрешува од должноста 
директор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
шуми ^Македонски шуми" - .Скопје. 

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

Бр 17-994/1 Претседател на Владата 
29 ф е в р у а р и ^ , г о д и н а . н * ^ п у б л и к а Македонија, 

С к о п ј Г Љубчо Геор^екки, с.р. 

613. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за орга-

ните на управата (^Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„ Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И М Е Н У В А Њ Е РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Доксим Дирлев, досегашен со-
ветник во Владата на Република Македонија. 

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, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-1031/2 
29 февруари 2000 година 

Скопје 
614. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 46/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Владата на Република Македонија 
се назначува Ружица Гугуловска. 

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, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-1045/1 
29 февруари 2000 година 

Скопје 

615. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование („ Службен весник на Република Македонија^ 
бр. 44/95, 24/96* 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Репу-
блика М а к е д о н к а на седницата одржана на 29 февру-
ари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИ О Д Б О Р И НА ОСНОВНИ УЧИ-

ЛИШТА Н А П О Д Р А Ч Ј Е Т О НА ОПШТИНАТА 
ТЕТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ „Гоце Делчев" - Тетово, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Славољуб Филиповиќ ^ » 
- Христина Стојанова 
1.1. З а членови на Училишниот одбор во ОУ „Гоце 

Делчев" - Тетово се именуваат: 
- Илија Крбалевски, наставник во ОУ „Кирил Пеј-

чиновиќ" - Теарце 
- Ремзи Алиу, приватен стопанственик. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Братство-Миѓени" - Тетово, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: ( 

- Перица Трпкоски 
- Љатиф Сејфулаи 
2.2. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Брат-

ство-Миѓени" - Тетово се именуваат: 



Стр. 1282-Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 март 2000 

- Гафур Тхачи, професор 
- Нешат Хазири, директор на ОУ „Наим Фрашери44 

- Тетово. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Андреа Савески-Ќиќиш" - Тетово, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Златко Коцески 
- Валтер Божиновски 
3.1. За членови на Училишниот одбор во О У .,Ан-

дреа Савески-Ќиќиш44 - Тетово се именуваат: 
- Имер Хасани, наставник-приватен стопанственик 
- Ѓоко Серафимовски, дипл. правник, вработен во 

„Електрополог" - Тетово. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ Лирија44 - Тетово, поради истек на времето за кое 
се именувани се разрешуваат: 

- Бранка Мисоска 
- Неџбедин Абдиу 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ Л и р и -

ја44 - Тетово се именуваат: 
- Афет Шерифи, пензионер 
- Ерман Мусаи, елек. инж. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Истикбал44 - Тетово, поради истек на времето за 
лис се пленувани се разрешуваат: 

- Генц Куриу 
- Крсте Кузманоски 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „И-

стикбал44 - Тетово се именуваат: 
- Шпреса Синани, наставник во ОУ Лирија44 - Те-

тово 
- Џемил Даци, педагог. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „ Кирил и Методиј44 - Тетово, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Цветко Видоески 
- Махи Мисими 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ки-

рил и Методиј44 - Теторо се именуваат: 
- Наташа Јаневска, професор во ОУ ..Гоце Делчев44 

- Тетово 
- Незир Тахири, наставник во ОУ ..Пашко Васа44 -

Групчин. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Наим фрашери" - Тетово, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ќемал Лимани 
- Ракип Мазлами 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Наим 

Фрашери44 - Тетово се именуваат: 
- Ејуп Ајдини, 'професор во УЦ ..Моша Пијаде44 -

Тетово 
- Зулќуфли Незири, студент. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Рилиндија44 - е. Селце, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Џемаил* Елмази 
- Ариф Ибраими 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ри-

линдија44 - е. Селце се именуваат: 
- Мухарем Етеми, дипл. правник, вработен во „По-

пова Шапка44 - Тетово 
-Лиман Куртиши. дипл. економ, вработен во Упра-

вата за јавни приходи - ПЕ - Тетово. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

/ 0 У „Рецеп Вока44 - Шипковица. поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Хамид Алиу 
- Рахим Имери 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Рецеп 

Бока44 - Ш пикови ца се именуваат: 

- Идриз Мусаи, вработен во ^еоинженерииг44 - Те-
тово 

- Џевер Имери, вработен во Царинска управа 
Скопје. 

10. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ ..Прпарими44 - е. Голема Речица пораки истек на, 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ремзифаик Иљази 
- Д р и т а Мемети 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Пр-

парими44 - е. Голема Речица се именуваат: 
- Ружди Рушани 
- Џевадир Алиу, професор во УЦ ..Моша Пијаде44 -

Тетово. 
11. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Дервиш Дара44 - е. Долно Палчиште, поради истек 
на времето за кое се менувани се разрешуваат: 

- Селѕм Велиу 
- Зајнулаи Салиу 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Дер-

виш Цара44 - е. Долно Палчиште се именуваат: 
- Несет Изаири, професор во УСО ..Кирил Пејчино-

виќ44 - Тетово 
- Изаир Зибери, адвокат од Тетово. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Садедин Бајрами' - Камењане, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Агим Шерифи 
- Шериф Мемети 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Се-

бедин Бајрами44 - Камењане се именуваат: 
- Ќатип Арифи, професор во Работничкиот универ-

зитет во Тетово 
- Бесир Тахири, вработен во УВР - Тетово. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Абдил Фрашери44 - Боговиње, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мазлам С ел мани 
- Веби Џемаили 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Аб-

дил Фрашери44 - е. Боговиње се именуваат: 
- Бесник Е миту. професор во УЦ ..Моша Пијаде44 * 

Тетово 
- Афет Синани, професор во УЦ ..Моша Пијаде44 -

Тетово. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „11 Октомври44 - е. Урвич, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ајрула Идризи 
- Гоце Поповски 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „11 

Октомври44 - е. Урвич се именуваат: 
- Саќип Фетаху, апсолвент 
- Исак Сафети. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Сами Фрашери44 - е. Пирок, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Имрљи Беќири • 
- Сефедин Брајрами 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

„Сами Фрашери44 - е. Пирок се именуваат: 
- Џезаир Абдулахи, вработен во Бирото за вработу-

вање -Тетово 
- Зулцеват Абдиу, професор во УСО ЈКирил Пејчи-

иовиќ44 - Тетово. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ Лирија44 - е. Жеровјаис, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гафур Дервиши 
- Драгомир Стефановски 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ Л и -

рија44 - е. Жсровјанс се именуваат* 
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- Асип Ел мази, 
- Екрем Мифта ри. вработен во ЦСНО ..Злате Ма-

л а в с к и " - Гостивар. 
17. Од должноста членови на УЧИЛИШНИОТ одбор во 

ОУ Д о ц е Делчев" - е. Стенче, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Маренко Ристовски 
- Трпе Ценовски 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Гоце 

Делчев14 - е. Стенче се именуваат:' 
- С е р г е Јовановски, вработен во ЈУ Центар за соци-

јална работа Тетово. 
- Раметула Јашарн, професор во ОУ Лирија4 4 - е. 

Ж е р о ф н е . 
18. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Братство44 - е. Челопек, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Анѓелко Анѓеловски 
- Азис Фејзулаи 
18Л. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

..Братство44 - е. Челопек се именуваат: 

- Бејтула* Касами, вработен во Училишниот центар 
..Моша Пијаде44 - Тетово 

- Локман Синани. 
19. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Коста Рацин44 - е. Брвеница, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миломир Трајановски 
- Здравко Здравковски 
19.1. За членови на Училишниот одбор во О У „Ко-

ста Рацин44 - е. Брвеница се именуваат: 
- Стевица Момировски, студент 
-Станое Глишиќ, градоначалник на општина Брве-

ница. 
20. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Ибрахим Темо44 - е. Стримница, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуват: 

- Садула Халили 
- Абди Муртезан и 
20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „И-

брахим Темо44 - е. Стримница се именуваат: 
- Јашар Касами, републички просветен инспектор -

Тетово 
- Ферат Ислами. •• 
21. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ^ЈЈуиѓ Гуракуќи" - е. Желино, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Шенаси Рецепи 
- Асим Јусуфи 
21.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ Л у и ѓ 

Гуракуќи" - е. Желино се именуваат: 
- Мефанл Османи 
- Шабан Лшеапи, благајник во општината Желино 
22. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Пашко Васа44 - е. Групчин, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Фаик Демири 
- Ибуш Кадриу 
22.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

.Лашко Васа44 - е. Групчин се именуваат: 
- Исмен Исмаили, вработен во ЦСНО ..Злате Мала-

коски44 - Гостивар 
- Елвер Нсзири, апсолвент. 
23. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „ Хасан Тахсиии44 - е. Седларево, паради истек на 
. времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Акиф Белули 
- Рецеп Ибраими 
23.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ ..Ха-

сан русини" - е. Седларево ^с именуваат: # . 

- А]Д1Ш Нуре дини, вработен во Републичката ге-
одетска управа - ПЕ - Тетово. 

24. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ Л а м е Груев44 - е. Шемшево, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Столевски 
- Исак Абази 
24.1. Зачленови на Училишниот одбор во ОУ Л а м е 

Груев4' - е. Шемшево, се именуваат: 
- Мухамсд Зулбехари. наставник 
- Коле Николовски, ХЕК Југохром44 - Јегуновце. 
25. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

О У „Александар Здравкоаскн" - Јегуновце, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Филко Блажевски 
- Ванчо Марковски 
25.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

„Алексанар Здравковски44 - Јегуновце, се именуваат: 
- Боислав Антовски, вработен во Г.П. „Тетовоград-

ба" - Тетово 
- Борис Блажевски, приватен стопанственик - Те-

тово. 
26. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ,.Фан Нади44 - е. Требош, поради истек на времето 
за кое се именуваш} се разрешуваат: 

- Мухамед Ракипи 
- Сафет Кадриу 
26.1. За членови на Училишниот одбор во О У ,.Фан 

Ноли44 - е. Требош, ср именуваат: 
- Ирфан Мукарем*, студент 
- Медин Назифи, студент 
27. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ,.Симче Настовски44 - Вратшеда поради истек на 
времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Тасески 
- Јублажеа Веселиновска 
27.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

..Симче Настовски44 - Вратница, се именуваат: 
- Љубомир Атанасовски, наставник 
- Фецри Алили, маш, инж. во ХЕК Јѓугохром44 -

Јегуновце. - _ - - - .. " 
2К. Од должноста членови на Училиншиот одбор в* 

ОУ ..Фаик Кони ца44 - е. Доброште, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Славјанка Гераснмовска 
- Шукри Салиу _ ' 
28.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

..Фаик Коннца44 - е. Доброште се-именуваат: - -
- Алимурат Исмашш, професор во ДСЕУ „8-ми 

Септември44 - Тетово 
- Селим Аземи/ доктор на медицина* вработен во 

Медицинскиот поитар во Тетово. 
29. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ ..Исманл Ќемали44 - е. Нераште, поради истек на 
времето за кое се ш«енувани се разрешуваат: 

- Насер Небиу 
- Сали Абази 
29.1. За ч л е н о т на Училишниот одбор во ОУ „И-

смаил Ќемали44 е. Нераште, се именуваат: 
- Исен Мурати, професор во УСО ..Кирил Пејчино-

виќ" - Тетово 
- Ракип Шемсиу, професор во УСО ..Кирил Пејчи-

новиќ" - Тетово. 
30. Од должноста членови на Училишниот одбор ве 

С У ..Климент Охридски44 - е. Глоѓи, поради истек ш 
времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Божидар Јовановски 
- Рами Рецепи 
30.1. За членови на Училишниот одбор «во ОУ „Кли-

мент Охридски44 - е. Глоѓи, се имв^ув&ада*' ' - -
^Хал ит Дехари, професор во МУ Ц ..Ни&хна Штеји44 

- Тетово 
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- Алириза Елези, помошник на министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

31. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ „Кирил Пејчиновиќ44 - Теарце, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Арун Локман 
- Сречко Ристоски 
31.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ки-

рил Пејчиновиќ" - Теарце, се именуваат: 
- Бајрам Ќамил и, вработен во „Попова Шапка*4 -

Тетово 
- Петар Костадиновски, пензионер. 
32. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ „Екрем Чабеј 44 - е. Слатино, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Сервет Ќамили 
- Рами Велиу 
32.1. За членови на Училишниот одбор в6 ОУ „Е-

крем Чабеј" - е. Слатино, се именуваат: 
- Бајрамали Идризи, професор во УСО „Кирил Пеј-

чиновиќ" - Тетово 
- Афиз Идризи, вработен на Граничниот премин - е. 

Јажинце. Тетово. 

33. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ „Ѓерѓ Кастриоти-Скендсрбеу" - е. Порој, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Веби Исмаили 
- Исен Фетаи 
33.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Ѓерѓ 

Кастриоти-Скендербеу" - е. Порој, се именуваат: 
- Шефкет Дехари, професор во УСО „Кирил Пејчи-

новиќ44 - Тетово 
- Харун Бедаини, приватен стопанственик. 

34. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
Основното музичко училиште, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Зоран Серафимовски 
- Магдалена Дабеска 
34.1. За членови на Училишниот одбор во Основ-

ното музичко училиште во Тетово сс именуваат: 
- Бранислав Светозар, професор во УСО „Кирил 

Пејчиновиќ44 - Тетово 
- Џевер Имери, вработен во УСО Кирил Пејчино-

виќ44 - Тетово. 

35. За членови на Училишниот одбор во ОУ „Беса44 

- е. Вешала, се именуваат: 
- Гајур Беџети, вработен во Архивот на Македонија 

ПЕ - Тетово 1 
- Ислам Ал1гги, вработен во Царинска управа - Ца-

ринарница - Скопје. 
36. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

ваното, а ќе се објави во ^Службен весник н& Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17 57/9 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година ^ " У 6 * " * 2 Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 

Се занишува Димктровски Александар - вд дирек-
н о со печи ранпчени овластувања 

Се брише СтоЈан Николов 
Пречистен текст гласи Дичигровски Алекслндар -

в д дирек 1ор, со неограничени овластувања 
Од Основниот суд во Штип (5102) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2728/99, на регистарска влошка бр. 030066287-8-06-000 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Дру-
штвото за транспорт, производство и трговија „ИН-
ТЕГРАЛ-ТРАНС" ДООЕЛ7 увоз-извоз, е. Петралин-
ци бр. 36-а, Босилово. 

Дејности: 52.11, 52.12 , 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.47, 52.48, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2 , 50.50, 51.31. 51.34, 51.41, 51.23, 
51.42/1, 51.42/2* 51.54, 51.55, 51.70, 51.24, 51.39, 50.30/ 
1,-50.40/1, 51.51, 51.57, 17.51, 20.10, 20.10/1, 20.20/2, 
20.30, 51.35, 50.10, 51.70, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 
25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 01.21, 01.23, 
01.24, 01.25, 18.21, 18.22, 19.20, 51.66, 51.52, 74.12, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекс-
прот, меѓународна шпедиција, меѓународен транспрот 
на стоки и патници, услуги во меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое рме и за своЈа сметка, за обврските сторени во 
платниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Лице за застапување на друштвото во 
внатрешниот и во надворешниот промет е Јанков Са-
шко, управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2728/99. 
(2114) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 597/99, на регистарска влошка бр. 001166; го запи-
ша во трговскиот регистар истапувањето и пристапу-
вање на основач на Друштвото.за производство, про-
мет и услуги „ЕЛ-ИН" увоз-извоз, Спиридоноски Ѓор-
ѓи и др. ДО.О, ул. ,,4-ти Јули44 бр.152, Кичево. 

Од друштвото како основач истапува Илијевски 
Небрјша од Кичево, ул. „Пиринска" бр. 2-бб., и цело-
купниот основачки влог во износ од 5.100 ДЕМ илл 
158.000,00 денари и другите права ги отстапува ^ н о -
виот основач: Спиродоноска Валентина од Кичеводиц, 
,,4-ти Јули44 бр. 152. ' И / Г 

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 597/991 
_ _ _ _ _ (2096). 
— - ' Г; / (_, 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 
254/99.на реѓистајрска влошка бр. 030033967-3-09-000, 
ја запира во трговскиот регистар промената на со-
дружници по книга и удели на Друштвото за производ-
ство и услуги „МЕТАЛО-СТРУМИЦА" ДОО, Стру-
мица. 

Промена на содружници по книга на удели бр. 05-
116 од 3.12.1999 година во прилог. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег. бр. 254/99. 
(2097) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
978/99, на регистарска влошка бр. 1-13304, го запиша 
во судскиот ретастар пристапувањето на основач на 
Здравствената организација - специјалистички ордина-
ција по физикална медицина и рехабилитација „ОРТО-
МЕДИКА" ПО, ул. ^Булевар Туристичка14 бр. 11-У/ 
5а, Охрид. 

Како основач пристапува Брро Шајн од Охрид. 
кРд Основниот суд ^ . Б и т о л а , бр. 9 ^ 8 / 9 9 ^ , 
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Основниот суд во Битола, со решението П. Трет. 
бр. 494/99, на регистарска влошка бр. 002328, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на содружник, 
фирма и управител на Трговското друштво за прои-
зводство, трговија и услуги ..ШИРГОПРОМ" увоз-из-
воз, Пецо, ДООЕЛ, ул. ..Мито Јовески" бр. 6, Кичево. 

Промена на фирма: Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги Ширински Александар „ШИР-
ГОПРОМ" увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Мито Јовески" 
бр. 6, Кичево. 

Истапува содружникот Ширински Александар и му 
го пренесува основниот влог на Ширгоски Пецо, му 
престанува овластувањето и се брише од трговскиот 
регистар. 

Новата фирма е: Трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ШИРГОПРОМ" увоз-извоз 
ДООЕЛ, ул. „Мито Јовески" 6, Кичево. 

Лице овластено за застапување и во надворешно-
трговскиот промет е Ширгоски Пецо, управител. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 494/99. 
(2224) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3869/99, на регистарска влошка 0035497-8-01-001, го за-
пиша во трговскиот регистар основањето подружница 
на Друштво за трговија, транспорт и производство 
„РИА-КОМЕРЦ" Ристе, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Га-
личица" бр. 35-1/9, Скопје, Подружница - Скопје, ул. 
„Сава Ковачевиќ" бб, Скопје. 

Основач: Друштво за трговија, транспорт и прои-
зводство „РИА-КОМЕРЦ" Ристе, ДООЕЛ, увоз-из-
воз, ул. „Галичица" бр. 35-1/9, Охрид 

Дејности: 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24. 
Подружницата во правниот промет со трети лица 

настапува во име и за сметка на друштвото, а за обв-
рските на подружницата настанати во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3869/99. 
(2225) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 571/99, на регистарска влошка бр. 009563, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на име на 
Трговското друштво за производство, трговија, услуги 
и угостителство, Зоран Куљанов „КУЉАН'ЧДООЕЈ1, 
ул. „Галичица" бр. 33, Охрид. 

Промена на името на Трговското друштво ^а прои-
зводство, трговија и услуги Зоран Куљанов „КУ-
ЉАН" Охрид, ДООЕЛ, и новото име ќе гласи: Тргов-
ско друштво за производство, трговија, услуги и уго-
стителство, Зоран Куљанов „КУЉАН" ДООЕЛ, 
Охрид. 

Од Основниот суд во Битола, П.Трег. бр. 571/99. 
(2226) 

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 
969/99, на регистарска влошка бр. 1-14779, ја запиша 
во судскиот регистар промената на име и проширува-
ње на дејност на Претпријатие за трговија, услуги и 
угостителство „КУЉАН" ПО, ул. ..Галичица" бр. 33, 
Охрид. 

Се менува името на Претпријатие за трговија и ус-
луги „КУЉАН" Охрид,4 ПО, во Претпријатие за трго-
вија, услуги и угостителство „КУЉАН" ПО, Охрид. 

Претпријатието покрај другите запишани дејности 
ќе ги обавува и следните дејности: 080121, 080122, 
080190. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 969/99. 
(2227) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 531/99, на регистарска влошка бр 006017, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената на управител на 

Друштво за производство, трговија и услуги, Димитар 
Урдаровски „КРЗНОПРОМЕТ" увоз-извоз ДООЕЈ1, 
ул. ..Булевар 1-ви мај" бр.268/41, Битола 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Весна Урдаровска, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Му престанува овластувањето на Димитар Урда-
ровски, како лице овластено за застапување и се бри-
ше од трговскиот регистар. 

Од Основниот суд во Битола, П. Трег бр. 531/99 
(2228) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг бр. 
3973/99, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво на Друштво на Здружението на 
пензионери за трговија и услуги . .ПЕНЗИОНЕР" 
ДООЕЛ, ..Булевар 1-ви мај" 268, Битола 

Дејности: 52.11, 52 12, 55 30/1, 70 20. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото на-

стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
во правниот промет со трети лица одговара со цело-
купниот свој имот. 

Друштвото во правниот промет ќе го застапува Та-
нас (^танковски, управител на Друштвото со неограни-
чени овластувања.. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3973/99. 
(2229) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, обрнува дека со 
решение 1СТбр 3/2000 година, е отворена п е ч а л и 
постапка над должникот Трговско, услужни, прон шо-;-
но претпријатие Т И Ф Ф А " екснорт-ичпорг ЦО од 
Скопје, на ден 1 02 2000 година, со седиште на ул м1,1он 
Кенеди" бр 11-А, влез И/13 и жиро сметка 40100-6(4-
243552 и Срегбр 1-43601-0-0-0 и истата не со спрове-
дува, и се заклучува 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (6387) 

Л И К В И Д А , Ц И И 
Се заклучува ликвидациона постапка над ЗдравеIве-

на организација - аптека "ФЛОС" п о од СКОНЈС. ул 
"Владимир Наков" бр 16 од Скопје, жиро с.мчкл 
40100-603-15185, отворена со решение Л бр 54л)ѕ од 
07 10 1998 година на овој суд 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар на ОВОЈ СУД 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро счсчка 
на должникот да- се уплатат на основачот од Скон|с\ 
Ѓорѓи Игновски, ул "Рилакп конгрес" бр 76 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1542/2000 од 03 03 2001) I сим-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија "ТАМЕКС" експорт-импорт 
д о о од Скопје, ул "Кратовска" бр 20 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-239766 

За ликвидатор се определува лицето Николов 
' Марјан од Скопје, ул "И Р Лола" бр 81-а 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ш намират долниш-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 * Скопје (11016) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1492 2000 од 07 03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "КАН-МАК Д.ТД" д о о екснорг-нмпорт од 
Скопје, ул. "Цветан Дамов" бр 84 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-356018. 
. За ликвидатор се определува лицето Бобановска 
Верица од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр 7/30 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
првава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
ве према претпријатието во ликвидација во" рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд СкопЈе - 1 - С К О П Ј С . (11020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1301/99 од 25 02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за издавачка дејност: производство, трговија 
и услуги "ИНУЕА-ПРЕС 89 ЖЕЛИМИР" ДООЕЛ од 
Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр 18-а-1.1 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-603-28260 џ 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел 454-808. 
* Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена / а Најдоцна во рок од 3 месеца ед денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11031) 

Основниот суд Скопје ^ Г * Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Д.бр 1323/99 од 31.01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "СА-
ВА-ТРЕЈД" д о.о. увоз-извоз од Скопје, ул/ "516° бр. 10 
од Скопје, со жиро сметка 40110-601-85205. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул. "Јане Санданскц" бр. 109. 

Се повикуваат доверителите На должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на Огласот во "Службен весник на РМ1', со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците д а т и намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд ("Копје -1 - Скопје. (11032) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на орој,суд Л.бр 1458/20Ш е отворена ликвид 
дамнина постапка над должникот Претпријатие, за над-, 

ворешен и внатрешен промет "КИМЕКС" д о о . увоз-
извоз од Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-39 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-108583, 

За ликвидатор се определува лицето Костадинка Ба-
чоска-Расолковска од Скопје, ул "Петар Дељан"'бр 
5/3-39. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ*\ со 
пријава во два примерока со докази* а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (Ш35) 

Основниот суд Скопје I - С К О П Ј С . објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1413/2000 од 25.02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "ЈАДРО" од 
Скопје, ул "Коперникова" бр. 13/2-16 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-116134 

За ликвидатор се определува лицето Киров Милорад 
од Скопје, ул "Пекљане 2" бр. 5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ'\ со 
пријава во два примерока со докази, а Најдоцна во. рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (Н042) 
Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 681/99 од 09 07 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за маркетинг, комерцијални услуги 
"МИНЕЛ-ЕЛМИН" д,о.о. од Скопје, ул "Кочо Рацин" 
бр. 42 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95955. ' ^ 

За ликвидатор се определува лицето 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36. 5 ^ 

Се повикуваат доверителите на должникот Шпг&1 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по1 о8)а-Ј 

вувањето на огласот во "Службен весник на Р М ^ а ѓ 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во р1Ас 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат. Должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 3& 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11043) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје* објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1453/2000 од 14.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапеа над должникот 
Претпријатие за производство, трговија н шпедиција, 
"И,В.С ПИТЕР ВАРДАР, ШПЕД" експорт-импорт ц.о. 
од Скопје, ул "Внзбегово" бр. 129, со жиро сметка 
40100-601-273520 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, бул. "АСНОМ*4 бр. 8-3/36 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од З&ДСЈМ 
имањето на огласот во "Службен :Ј , » 
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пријава во д^а примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје* објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1449/2000 од 14.02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и трговија и експорт-
импорт "ЕЛИТА КОМЕРЦ" ц.о. од Гостивар, ул. "Бо-
ге ВелјанОвски" бр. 25 од Гостивар, со жиро сметка 
41510-601-26789 

За ликвидатор се определува лицето Радосав 
Ќипровски од Скопје, буж "АСНОМ" бр 8*3 36 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Р \Г \ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30-
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11045) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1261/99 од 20 12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуш "ИДИЛ 
КОМПАНИ" С Атила ДООЕЛ експорт-импорг од 
Скопје, ул "Џон Кенеди" б р 11-а/1-21 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-425314. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џинова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр 15/11-12 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од месеци °Д Денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Ј̂РД Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11080) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1302/99 од 26,01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
" В И Н Т . " д.о.о од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 
64 од Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-323604. 

За Ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15/11-12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рдк од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната Објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долини-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објавам ' -V ' 

Од Основниот суд Скопје - * - Скопје (11081) 

Основниот суд-Скопје I - СкопЈе, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр 1269 99 од 19.01 2\нИ) (один.* 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за -производство, трговија а \ч.л*1н 
"МАСТЕР БАЧ" Илија и др д.о.о увоз-извоз од Кума-, 
ново, ул "Браќа Филииовиќ" бр 8 од Куманово со -ли-
ро сметка 40900-601 -3 7443 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски, ул "Трета М У Б." бр 67ц/9 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријава г своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ'\ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната об/ава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (11103) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1215/99 од 28.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, проектирање, консал-
1 ши и дизајн Т1АПИЈОН" н.о. од Куманово. \.1 "Егеј-
ска Македонија" бр 28 ^д Куманово, со жиро сметка 
40900-601-23425 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски. ул "Грета М У В " бр 67ц^9 

Се повикуваат доверителите на должникот да т 
пријава т своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на 01ЛЛС0Т во "Службен весник на РМ'\ со 
Пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (Н104) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1564/2000 од 10.03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, промет и производство "МА-
КИЗ" д.о.о. ексцорт-импорт од Скопје, ул "Гоце Дел-
чев" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338411 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
е в с к и од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр 9/10 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ'\ со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во ррк 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. * (11156) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
\ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр 833730/96,издаден од УДР - Скопје на име 

Азизи Нафи, е. Д. Свиларе,Скопје. (11116) 
Пасош бр 1180310,издаден од УВР- Охрид пати* Мит*-

реска Кристина, уЛ.иНада Филева" бр.2,Охрид (11170): 
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ОГЛАСИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ - НАМАЛУВАШЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговските 
друштва, Собирот на содружниците Рафет Муминовиќ 
од Скопје, Киро Костовски од Скопје, Садија Мумино-
ви ќ од Скопје, Реуф Муминовиќ од Скопје, Расим Му-
миковиќ од Скопје, и Претпријатието за трговија на 
мало и големо „Мулти Магнат1* Д.О.О. експорт импорт 
- Скопје, со седиште на ул. „1Дон Кенеди" згр. 13Б/5 на 
Трговското друштво Лаки 7 - Рафет, Киро и други, 
Д О О експорт импорт со седиште во Скопје, општина 
Чаир, на ул. „Џон Кенеди" згр. 13Б/5 на 15.03*2000 
година, донесоа Одлука за намалување на основната 
главнина, го објавуваат следниот 

О Г Л А С 
З А НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 
1. Содружниците на трговското друштво Лаки 7 - Ра-
фет, Киро и други, Д О О експорт-импорт - Скбпје обја-
вува дека има намера да ја намали основната главнина 
на друштвото и тоа од досегашниот износ од 5.254.977 
ДЕМ во противвредност од 182.904.310,00 денари. Со 
ова намалувана основната главнина сега изнесува 
5.126.606,9 ДЕМ во противвредност од 158.924.840,00 
денари. 
2. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувана во рок од 90 дена, сметано од денот на 
објавуваното на адреса: Трговско друштво Лаки 7 -
Рафет, Киро и други, ДОО експорт импорт со седиште 
во Скопје, општина Чаир, на ул. „Џон Кенеди" згр. 
13Б/5. Полномошник на трговското друштво 

Лаки 7 - Рафет, Киро и други 
15.03.2000 година ДОО експорт-импорт - Скопје 

Скопје 

ЈАВНИ п о в и ц и 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 

(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Ј З О Клинички Центар Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО \ 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОЏШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е Ј З О Клинички Центар Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр.17. 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
испорака, монтажа и пуштање во работа на воздушно 
ладен „ЧИЛЕР" со завој ни компресори со ладилен ка-
пацитет од 380 кв. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни лица кои имаат седиште на 
територијата на РМ. 
4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик во согласност со член 16 од Законот за јавните 
набавки. 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Техничките карактерисѓики-спецификацијата на рабо-
тите Ј̂ е бидат дадени во тендерската документација која 
може да се добие во архивата на Клиничкиот Центар, 
ул. „Водњанска" бр. 17, секој работен ден од 10-14 
часот. 
III. СОДРЖИНА Н А ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- цена во денари, 
- начин на плаќање, 
- рок на изведба, 

* - гарантен рок на изведените работи, 
- проспекти материјал, 
- сертификат за квалитет на производот, 
- пуштање во работа и пробна работа во летна сезона, 
- полнела со ладилен медиум и испитување на сите 
функции, 

. - обука на персонал, 
- рок на важност на понудата. 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната 

финансиска способност, издадена од носителот на 
платниот промет, според член 22 од Законот за јар-
нитб набавки ц Правилникот за содржината на доку-
ментот за бонитет („Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и 
55/98), во оригинал или во заверена фотокопија. 

2. Понудувачите мораат да достават документ за тех-
ничка способност и тоа: - список (рефренца) : на 
главни и слични испораки во претходниот период. 

3. Понудувачите мораат да достават доказ-извод од 
судската евиденција дека не е под стечај или во про-
цес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не 
км е изречена мерка за безбедност-забрана на 
вршење на дејност, како и извод од регистрација на 
дејноста. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-
нал или во заверена копија од страна на нотар. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 

Законот за јавните набавки, во еден оригинален при-
мерок што треба да биде потпишана од страна на 
одговорно лице на понудувачот. 

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

3. Понудите се доставуваат на адреса Ј З & Клинички 
Центар Скопје, ул. „Водњанскаи бр. 17, преку 
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пошта, во архивата на Клиничкиот Центар или со 
предавана на Комисијата за јавни набавки на самото 
место најдоцна до 11.04.2000 година до 11,00 часот. 

VI. КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР 

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните кри-
териуми: 
- квалитет, 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

VII. РОКОВИ 

1. Рокот на доставувана на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворана. 

2. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
11.04.2000 година во 11,00 часот во просториите на 
Управната зграда на Клиничкиот Центар, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите, со 
предавано на нивно писмено овластување од понуду-
вачот за нивно учество на јавното отворано 

3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот 
рок и оние кои не ќе бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиска и техничка способност не ќе се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2000 
ЗА П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач е Ј З О Клинички Центар СКОПЈС, ул. 
„Водњанска" бр. 17. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
адаптација на просторија, во која ќе се инсталира апа-
рат за Симулација на ОЕ Институт за Радиотерапија и 
онкологија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни лица кои имаат седиште на 
територијата на РМ. 

4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласност со член 16 од Законот за јавните 

набавки. 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Техничките карактеристики-спецификациЈата на 
работите ќе бидат дадени во тендерската документа-
ција, која може да се добие во архивата на Клиничкиот 
Центар, ул. „Вод»ванска44 бр. 17, секој работен ден од 
10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на непо-
вратни средства на износ од 500,00 денари на ж.с/ка 
40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопан-
ска Банка АД-Скопјс, со назнака;;,за тендерска доку-
ментација44. ј 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да содржи: 
- цена во денари, со пресметан данок, 
- начин на плаќано, 

- рок на изведба, 

- единечна денарска цена по позиции, 
- единечна денарска цена за материјалот односно 

изведбата, 
- гарантен рок на изведените работи, 
- референтна листа 
- рок на важност на понудата 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нив-
ната финансиска способност, преку документот за бо-
нитет кој го издава институцијата надлежна за вршење 
на платниот промет, согласно член 22 од ЗЈН и Правил-
никот за содржината на докумопот за бонитет („Сл 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или во 
копија заверена од страна на нотар 

2. Понудувачите мораат да достават документ за 
техничка способност и тоа: 

- список (референца) на главни и слични извршени 
услуги вез претходниот период, 

- опис на технички постројки на понудувачот. 
3. Понудувачите мораат да достават доказ, извод од 

судската евиденција, дека не е во стечај или во процес 
на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на 
дејност, како и извод од регистрација на дејноста* 

Бараните документи треба да се достават со ориги-
нален примерок или во заверено копие од страна на 
нотар 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
Законот за јавните набави , во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишана од страна на одго-
ворно лице на понудувачот. 

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

3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинички 
Центар, Скопје ул. „ Водњанска" бр 17, преку пошта, 
во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на 
Комисијата за јавни набавки на самото место најдоцна 
до 10.04.2000 година, во 11,00 часот 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР 

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните 
критериуми: 

- квалитет, 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

РОКОВИ 

1. Рокот на доставувано на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање 

2. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
10.04.2000 година во 11,00 часот во просториите на 
Управната зграда на Клиничкиот Центар во присуство 
на овластени претставници на понудувачите со предав 
вано на нивно писмено овластувано од понудувачите за 
нивно учество на јавното отворано. 

3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не ќе бидат изработени според 
тендереката документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиска и техничка способност не ќе се 
разгледуваат. 

Дополнителни информации ма телефон 147-639 и 
147-664. 

Комисија за јавни набавки 
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IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараната содржина во повикот нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(,.Службен весник на РМи бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни работи 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Министер-
ството за внатрешни работи на Република Македонија, 
ул. Лимче Мирчев" бб, 91000» Скопје. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик број 16/2000 е 
прибирање документација за претходно утврдување на 
подобност на понудувачите како можни носители на 
набавка на регистарски таблички за потребите на Ми-
нистерството за внатрешни работи, 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на 
учество имаат сите домашни правни и физички лица 
кои вршат соодветна стопанска дејност. 
4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 33 рд Законот за јавните набавки. 
И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
внатрешни работи има потреба од претходно утврду-
в а а на подобност на понудувачите (претквалифика-
ција), преку документација врз основа иа која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметот на набавката и од кои ќе се побара доставу-
вана на понуда. 

Понудувачите кои се бават со соодветна стопанска 
дејност, своето учество на јавниот повик можат да го 
пријават за извршувана на предметот на набавката врз 
основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-
технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, 
расположива опрема и други физички капацитет за 
реализирање на набавката,- менаџерска способност, 
искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда 
со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење 
на дејност и дали имаат документ за регистрација. 

1П. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој повик 
ги доставуваат следните документи: 
- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финанснски бонитет; 
- документ за расположива опрема и други физички 
капацитети потребни за реализација на набавката; 
- документ за менаџерска способност; 
- документ за досегашно искуство (референти листа) и 
стручен кадар за извршување на набавката; 
- документ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење пат дејност, 
- документ за регистрација таа дејноста; 
- документ дека не е вод стечај иди ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев аго* треба да ја 
носи ознаката ,.не отворај",како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 
3 Рок за прием на документација изнесува 21 ден од 

денотна објавувањето во Службен весник на РМ и во 
едно од средствата за јавно информирање. 
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4. Документацијата се доставува до набавувачот - Ми-
нистерство за внатрешни работи на Република Македо-
нија, ул. .Димче Мирчев" бб - Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараната содржина во повикот нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за Јавните 
набавки (..Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Заводот за 
статистика на Република Македонија, доставува 

Б А Т А Њ Е Б Р . 2/2000 
ЗА П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на бараното за прибираме на понуди е 
Заводот за статистика на Република Македонија со се-
диште во Скопје, ул. ^Даме Груев" бр. 4. 
1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за 
одржување на опрема. 
1.3. Вид и количество* 
- пет ласерски печатари за масовен печат, Nashuatec 

D440к, со по 40 страници во минута и со финншер; 
- еден копир со копирање 40 страници во минута Nashu-
аtec 3535. 
1.4. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица. 
1.5. Постапката по ова барање ќе се спроведе во соглас-
ност со. членот 42 од Законот за јавните набавки. 
1.6. Рокот на поднесување на понудите изнесува 10 
дена, сметано од наредниот ден од денот на објавува-
њето на бараното. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да ги содржи следните услови: 
- варијанти на одржувани, сервисирање (паушално, 

на повик) - со цена, одзив, снабденост со резервни 
делови и гаранција; 

- понудата да содржи и техничка и временска гаран-
ција на нововграденвгте делови во опремата. 

- рок на важност на понудата. 
2.2. Понудата да содржи цена на тековно одржување на 
опремата согласно техничките упатства на производи-
телот и цена ма сервисирање по пријавен дефект. 

3. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПРЕ-
МАТА ^ 
3.1. Теидерската документација со техничките каракте-
ристики на опремата може да се подигне во канцелари-
јата бр. 67 на Заводот за статистика секој работен ден 
од 09 до 14 часот. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде потпишан од страна на овла-
стено лице на понудувачот. 
4.2. Понудите да се достават по пошта или со непо-
среден* 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 
бидо назначено „не отворај" и бројот на бараното, а во 
средината на ковертот треба да биде назначена адре-
сата на Заводон- за статистика на Република Македо-
нија* ул. Даме Груев", бр,4. 

4.4. Првиот внатрешен коверт ја содржи прндружната 
документација и носи ознака документација4* и тој 
треба да ги содржи следните документи: 

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

промет и 
- изјава дека пондувачот не е под стечај, потпишана 

од одговорното лице на понудувачот. 
4.5. Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака ^понуда". 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
цена, квалитет, начин и услови на плаќање, време на 
одзив, снабденост со резервни делови и гаранција. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние 
кои не се изработени согласно бараното на нарачува-
чот, нема да бидат разгледани. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки (^Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за правда на 
Република Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 8/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ З А ИЗВЕДБА НА КАМЕНОРЕЗАЧКИ РА-
БОТИ ВО ЕНТЕРИЕРОТ И ПАРТЕРОТ З А ОБ-
ЈЕКТ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ ВИСОК ДЕЛ -

СКОПЈЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

- Набавувач на јавниот повик бр. 8/2000 е Министер-
ство за правда на Република Македонија, ул. „Дими-
трија Чуновски" бр. 9, Скопје. 

- Предмет на набавката е п р и б и р а а на понуди за 
изведба на камснорезачки работи во ентериерот и пар-
терот за објект Правосудни органи Висок дел - Скопје. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност. 

- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

- Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- Тендерската документација со која располага на-
бавувачот се однесува за изведба на каменорезачки ра-
боти во ентериерот и партерот за објект Правосудни 
органи Висок дел - Скопје. 

- Опис, количество и технички карактеристики на 
набавката дадени се во тендереката документација. 
Тендерската документација може да се подигне во про-
сториите на ГП БЕТОН, ул. Ј у р и ј Гагарин" бр. 15, VII 
кат (кај секретарка^ на директорот од проектантско), 
секој работен ден од 10 до 14 часот, за време на траење 
на јавниот повик. 

- Износот на надоместокот што треба да сс плати 
при подигање на тендереката документација изнесува 
1.000,00 денари и истиот е неповратен. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- Име и адреса на понудувачот (седиште на понуду-
вачот), 

- Вкупна цена на понудата во денари со сите да-
вачки, 

- Начин и услови на плаќана, 
- Рок за изведба, 
- Кадровска и техничка опременост на понудувачот. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста, 
-Документ за бонитет издаден од носителот на пла-

тен промет (оригинален примерок или копија заверена 
од нотар), 

- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар), 

- Извод од судска евиденција дека на понудувачот не 
му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење 
на дејност (оригинал или фотокопија заверена кај но-
тар). 

КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- Вкупна цена на понудата во денари 

со сите давачки 60 бода 
- Начин и услови на плаќање 10 бода 
- Рок за изведба 20 бода 
- Кадровска и техничка опременост 10 бода 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, а врз оригинална тендерска документација подиг-
ната кај набавувачот и истата да биде потпишана и 
заверена од страна на одговорното лице на понудува-
чот, 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи два затворени 
коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да содржи ознака „нс отворај44 и бројот на пови-
кот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средина на 
ковертот треба да стои точна адреса на набавувачот. 
Внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понудам, а вториот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака^бкументација4 1 

и точната адреса на испраќачот - понудувач, 
- Понудата и придружната документација се доста-

вуваат на адреса: Министерство за правда на Република 
Македонија, ул. Димитрија Чуповски44'бр. 9 - Скопје, 
со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано 
по пошта, со предавање во архивата на набавувачот или 
со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите (кое 
ќе,се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. .Јуриј 
Гаѓарин" бр. 15 - II кат), 

- Секој учесник може да учествува само со една 
понуда, 

- Понудите кои се. предадени по рокот, како и пону-
дите кои не се изработени според пропозициите на по-
викот и тендерската документација, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет и техничката 
способност, нема да бидат разгледувани. 

- 7, РОКОВИ 

Бетон, ул. „Јуриј Гагарин44 бр. 15, II кат, Скопје, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-19/47 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА 
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за од-
брана ул. „Орце Николов44 бб - Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка: прибирана на доку-
ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

1. Конзерва месен нарезок од 150 гр. 
2. Конзерва говедски нарезок од 150 гр. 
3. Конзерва свинска паштета од 50 гр. или 150 гр. 
4. Конзерва јунешка паштета од 50 гр. или 150 гр. 
5. Конзерва свинско месо од 900 гр. 
6. Конзерва говедско месо од 900 гр. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката, 
• - менаџерски способности, 

- искуство и стручен кадар за извршување на набав-
ката, 

- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка 
за безбедност - забрана за вршена на дејност, издадеа 
од надлежен судски орган, и* 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. ' - * 

2«, Понудувачите кои ќе се квалификуваат во Огра-
ничениот повик (да кои ќе достави писмено барање за 
поднесување понуда), задолжително треба заедно со 
понудата да дадат гаранција во вид на депонирани сред-
ства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од 
вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се до-

ставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај", како и бројот на ограниче-
ниот повик. Ковертот не смее да содржи никаква оз-
нака со која би можел да Се идентификува понудувачот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, ул. 
„Орце Николов44 бб, Скопје, по пошта, преку архивата 
во Министерството за одбрана најдоцна до 31.03.2000 
година или на денот на јавното отворање. 

3. Јавното отворања на документацијата ќе Се 
изврши на ден 04,04.2000 година со почеток во 12,00 
часот, во просториите на Министерството' за одбрана 
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на Република Македонија, ул. „Орце Николов44 бб, 
Скопје. 

4. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должи на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

5. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091728-21-52 , 239-119. Комисија за јавни набавки 

Во врска со објавените јавни повици бр. 8/2(ХХ), 9/ 
2000, 10/2000 и 11/2000 на 07.03.2000, Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за внатрешни ра-
боти на Република Македонија, издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Термините за јавно отворање на јавните повици се 

презакажуваат и тоа: 
- Јавен повик број 8/2000 од 17.03 2000 година на 

22.03.2000 година во 10,00 часот, 
- Јавен повик број 9/2000 од 20.03.2000 година на 

22.03.2000 година во 12,00 часот; 
- Јавен повик број 10/2000 од 20 03.2000 година на 

23.03.2600 година во 10,00 часот;и 
- Јавен повик број 11/2000 од 21 03 2000 година на 

23.03 2000 година во 12,00 часот; 
Сите останати елементи од јавните повици остану-

ваат исти. 
Комисија за јавни набавки 

-ЦГ 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка (^Службен весник на Република Македонија44 

бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

2000 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари - февруари 2000 година во 
однос на просечните цени на мало во 1999 година изне-
сува 5,5%. 

Директор, 
Светлава Антоновска, е р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ството („Службен весник на Република Македонија4* 
бр. 42/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
ЌЕ ДОПИЈ А ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во февру-
ари 2000 година во однос на јануари 2000 година е 0 024 
(претходни податоци). 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.023 (претходни пода-, 
тоци). 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во февруари 2000 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.078 (претходни податоци). 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот 
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на февруари 2000 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1999 година е 0.038 (конечни 
податоци). ^ 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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П Р И Р А Ч Н И К З А П Р И М Е Н А Н А 
З А К О Н О Т З А Д А Н О К О Т Н А Д О Д А Д Е Н А 

В Р Е Д Н О С Т 

Автор: Јордан Марковски. 

Прирачникот содржи: 
- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по 
глави и примери за практична примена на одредбите од зако-
нот, 
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на дода-
дена вредност („Службен весник на РМ" бр. 65/99), 
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат 
на повластена стапка на данокот на додадена вредност 
(ДЦВ-Одлука) (^Службен весник на РМ" бр. 65/99), 
- Правилник за формата и содржината на аконтатнвна-го-
дишна пријава на данокот на додадена вредност (^Службен 
весник на Р М " бр: 17/2000). 

З Б И Р К А 
Н А М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И К О Н В Е Н Ц И И 

О Д О Б Л А С Т А Н А К Р И В И Ч Н О Т О П Р А В О 

Збирката содржи: 
- Конвенции за трансфер на осудени лица 
- Конвенции за екстрадиција и 
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната мате-
рија. 
Цена на збирката: 420,00 денари. 

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. фаќ 
51, или на телефоните: 129-036,117-460. телефакс 112-267. 
Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ -
4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, А Д -
Скопје. 

П о н у д а - С м е т к а б р . 24/_____________ 

Шифра Назив Примероци Цена Износ 

Прирачник за примена на Законот за данокот на додадена вредност 

Данок на промет 5% 

1 657.00 657.00 

33.00 

* 

В К У П Н О 690.00 

НАПОМЕНА: При уплатата задолжително повикајте се на бројот на сметката. 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност 

- Скопје, бул. ^Партизански одреди44 бр. 29. 
Директор и одговорен уредник Марија Лељохнн. 

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 

Печат: НИП „Нова Македонија" - АД - Скопје. 


