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1288. 
Врз основа на член 9, став 2 и член 10 од Законот 

за ученички и студентски стандард ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
28.08.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

" ПЕЛАГОНИЈА" 

Член 1 
Владата на Република Македонија, врз основа на 

утврдените потреби од сместувачки капацитети за 
студентите од Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" 
Скопје, основа нов државен студентски дом во Скопје. 

Член 2 
Средствата за основањето и работата на Државни-

от студентски дом ќе се обезбедат преку Министерс-
твото за образование и наука, од партиципацијата на 
студентите и од други приходи остварени од вршење 
на дејноста. 

Член 3 
Дејноста на студентскиот дом од член 1 на оваа од-

лука ќе се организира и остварува од учебната 
2000/2001 година во објектот на хотелот "Пелагонија" 
во Скопје кој со одлука на Владата на Република Ма-
кедонија е преотстапен на користење на Министерс-
твото за образование и наука. 

Член 4 
Потребниот кадар, опрема и други услови за рабо-

та да се сообразат со Законот и подзаконските акти 
на Министерството за образование и наука. 

Член 5 
За извршување и подготовките за почеток со ра-

бота на Студентскиот дом се формира комисија во 
состав: 

1. Гоце Видановски - потсекретар во Министерс-
твото за образование и наука, претседател на Комиси-
јата; 

2. Никола Младеновиќ - раководител на Одделе-
ние за ученички и студентски стандард во Министерс-
твото за образование и наука - заменик на претседа-
телот на Комисијата; 

3. Милка Масникоса - виш самостоен советник во 
Министерството за образование и наука, член; 

4. Мирјана Штерјовска - раководител на Одделе-
ние за материјално и финансиско работење во Минис-
терството за образование и наука, член; и 

5. Снежана Саздановска - раководител на Одделе-
ние за материјално и финансиско работење во Минис-
терството за образование и наука, член. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

1289. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.08.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Се врши замена на правото на сопственост на зем-

јоделско земјиште кое претставува КП број 1117 во 
површина од 10.000 м2 7 класа во м.в. "Ретко дабје" 
КО Владимирово - Берово, заведено во поседовен 
лист број 251 сопственост на Република Македонија -
непосреден корисник ПОС "Новост" од с. Владимиро-
во - Берово, со земјоделско земјиште во вкупна повр-
шина од 5.909 м2 кое претставува КП број 2626 во по-
вршина од 2.136 м2, 6 класа во м.в. "Село" и КП број 
2630 во површина од 3.773 м2, 4 класа м.в. "Вранево" и 
двете во КО Умлена - Пехчево, заведено во имотен 
лист број 360, сопственост на Горѓи Сапаловски од с. 
Умлена - Пехчево. 

Член 2 
Со оваа одлука престанува правото на користење 

на земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа 
одлука на ПОС "Новост" од с. Владимирово - Берово. 

Член 3 
Договорот за замена на правото на сопственост на 

недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе го склу-
чи министерот за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4970/1 
28 август 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-219/1 
28 август 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1290. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за шумите 

("Сл. весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во соглас-
ност со министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните мер-

ки за заштита на шумите од пожари. 

Член 2 
Мерките за заштита на шумите од пожари се утвр-

дуваат и преземаат според степенот на загрозеност на 
шумите од пожари (во натамошниот текст: степен на 
загрозеност). 
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II. Критериуми за определување на степенот 
на загрозеност 

Член 3 
Степенот на загрозеност на шумите од пожари се 

определува според следните критериуми: 

1. ВИД НА ШУМИ број на поени хот 

1.1. Култури и вештачки подигнати шуми 
1.1.1. Чисти култури од иглолисни 
1.1.1.1. Хелиофилни (бор, ариш, чемпрес) 
- до 30 години старост 200 
- преку 30 год. старост и разновозрасни 130 
1.1.1.2. Сциофилни (ела, смрча) 
- до 30 години старост 160 
- преку 30 год. старост и разновозрасни 130 
1.1.2. Мешовити шуми (иглолисни и лисјари) 
1.1.2.1. Хелиофилни (бор, ариш, чемпрес, даб, меки 

лисјари) 
- до 30 години старост 180 
- преку 30 год. старост и разновозрасни 150 
1.1.2.2. Сциофилни (ела, смрча, бука) 
- до 30 години старост 120 
- преку 30 год. старост и разновозрасни 90 
1.1.3. Култури од лисјари 
- Култури и плантажи од багрем 
и меки лисјари 80 

1.2. Природни шуми 
1.2.1. Иглолисни шуми 
1.2.1.1. Хелиофилни (бор, ариш, чемпрес) 200 
1.2.1.2. Сциофилни (ела, смрча) 160 
1.2.2. Мешовити шуми (иглолисни и лисјари) 
1.2.2.1. Хелиофилни (бор, ариш, даб, 
меки лисјари) 160 
1.2.2.2. Сциофилни (ела, смрча, бука) 100 
1.2.3. Шуми од лисјари 
1.2.3.1. Хелиофилни (даб и меки лисјари) 
- деградирани високостеблени и нискостеблени да-

бови шуми, заштитни нискостеблени дабови шуми и 
деградирани високостеблени шуми од меки лисјари 
120 

- високостеблени шуми од даб и меки лисјари 90 
1.2.3.2. Сциофилни (бука) 
- деградирани високостеблени и нискостеблени бу-

кови шуми и заштитни букови шуми 80 
- очувани високостеблени и нискостеблени букови 

шуми (едновозрасни и разновозрасни) 60 
1.2.4. Деградирани шуми, шикари, шибјаци и псев-

домакии: 
- во субмедитеранско подрачје 200 
- во останатите подрачја 160 

2. АНТРОПОГЕНИ ФАКТОРИ број на поени 

- од 9.1 до 12,0 степени Целзиусови 40 
- преку 12 степени Целзиусови 80 
3.2. Средна годишна количина на врнежи 
- до 800 мм 30 
- од 801 до 1.200 мм 20 
- преку 1.200 мм 10 
3.3. Средна годишна релативна влажност на возду-

- до 70% 
- од 71% до 80% 
- преку 80% 

30 
20 
10 

4. ПОДЛОГА (МАТИЧЕН СУПСТРАТ И ПОЧВА) 

4.1. Карбонат, доломит, лапорец и камењари 80 
4.2. Базично езерски седименти, 
раздробен доломит и варовник 
4.3. Кисели еруптивни карпи 
4.4. Кисели силикатни карпи, 
глинести и алувијални земјишта 

5. ОРОГРАФИЈА 

60 
40 

20 

2.1. Категорија I - Шуми со посебна намена, шуми 
кои се во непосредна близина на земјоделско земјиш-
те, депонии, шуми во кои се врши собирање на други 
шумски производи, лов, риболов и шуми низ кои ми-
нуваат јавни сообраќајници, далноводи и во кои се ло-
цирани индустриски објекти 150 

2.2. Категорија II - Шуми во кои се вршат сечи и 
одгледувачки мерки 80 

2.3. Категорија III - Сите останати шуми кои не 
припаѓаат во I и II категорија 40 

Ако еден насад е опфатен во повеќе категории на 
загрозеност поените се собираат. 

3. КЛИМА 

3.1. Средна годишна температура на воздухот 
- до 9 степени Целзиусови 10 

5.1. Експозиција 
- јужна 20 
- источна и западна 10 
- северна 5 
Ако експозицијата е општа, односно неодредена, 

се третира како јужна 
5.2. Надморска височина 
- до 500 метри 15 
- од 501 до 800 метри 10 
- преку 800 метри 5 
5.3. Наклон (инклинација) 
- преку 45 степени 15 
- од 31 до 45 степени 10 
- од 15 до 30 степени 5 

6. СТЕПЕН НА ИЗВРШЕНИ ПРОТИВПОЖАР-
НИ МЕРКИ ВО ШУМИТЕ 

6.1. Шуми во кои се извршени противпожарни мер-
ки (шуми во кои постојат противпожарни просеки и по-
јаси, шумски патишта, шуми во кои е вршено чистење, 
кастрење на гранки на стебла на рабовите од шумата, 
проредување и редукција на горливиот материјал) 10 

6.2. Шуми во кои делумно се извршени противпо-
жарни мерки (шуми во кои се застапени само некои од 
горенаведените мерки) 20 

6.3. Шуми во кои не се извршени противпожарни 
мерки 40 

Член 4 
Врз основа на вкупниот број на поени според кри-

териумите од член 3 од овој правилник се утврдува 
степенот на загрозеност на шумата од пожар и тоа: 

I степен - многу голема загрозеност преку 480 пое-
ни 

II степен - голема загрозеност од 381 до 480 поени 
III степен - средна загрозеност од 281 до 380 поени 
IV степен - мала загрозеност до 280 поени 
Во годишните оперативни планови за заштита на 

шумите од пожари степенот на загрозеност на шумите 
од шумски пожари се прикажува на карта и се означу-
ва со боја и тоа: I степен со црвена, II степен со порто-
калова, III степен со жолта и IV со зелена. 

III. Мерки за заштита на шумите од пожари 

Член 5 
Заради заштита на шумите од I-IV степен на загро-

зеност од пожари правните субјекти кои стопанисува-
ат со шуми ги преземаат следниве мерки: 
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- за утврдување на дневна опасност од избивање на 
шумски пожари се воведува Систем за предвидување 
на веројатноста на запалување на вегетацискиот гор-
лив материјал кој ја дефинира опасноста од појава на 
пожари; 

- поставуваат знаци за забрана и предупредувања 
на опасност од избивање на шумски пожари на: видни 
места во шума; влезовите на патиштата во шума и тоа 
на самиот влез во шумата, а потоа на меѓусебна одда-
леченост од најмалку 2 километри; излезите од 
селските населби кон шумата; противпожарните 
просеки на меѓусебно растојание од 2 километри; по 
трасите од далеководите кои поминуваат низ шума; 
местата за одмор и рекреација и други места по сопс-
твена проценка; 

- организираат набљудувачи и известителна служ-
ба; 

- во случај на зголемена опасност од појава на 
шумски пожари организираат постојано дежурство на 
мобилни групи за гасење на шумски пожари, согласно 
со годишните оперативна планови за заштита на шу-
мите од пожари; 

- во услови на шумски пожари од поголеми разме-
ри се ангажираат сите расположиви сили и средства 
на правните субјекти кои вршат стопанисување, од-
гледување и заштита на шумите; 

- обезбедуваат минимални технички средства, 
алатки за гасење на шумски пожари и друга опрема 
потребна при гаснењето утврдена со овој правилник; 

- на природни (постојани) водотеци каде има мож-
ност се прават зафати за обезбедување на вода за га-
сење шумски пожари. 

Годишните оперативни планови за заштита на шу-
мите од пожари од став 1 алинеја 4 на овој член ги из-
работуваат правните субјекти што стопанисуваат со 
шуми. 

Член 6 
Физичките лица - сопственици на шуми чија повр-

шина е поголема од 100 ха. заради заштита на шумите 
од I - IV степен на загрозеност ги преземаат следниве 
мерки: 

- поставуваат знаци за забрана и предупредување 
од опасност од избивање на пожари согласно член 5 
од овој правилник; 

- обезбедуваат прирачен алат за гасење на шумски 
пожари; 

- во услови на зголемена опасност од појава на по-
жари треба да бидат подготвени за учество во гасење 
на пожар, а во услови на пожар непосредно учествува-
ат во гасењето на пожарот; 

- во шуми со I и II степен на загрозеност овозможу-
ваат правење на противпожарни просеки или безбед-
носни појаси; 

- при подигање на култури од иглолисни видови на 
дрвја прават појаси од лисјарски видови на дрвја и 

- вршат редовно отстранување на лесно запаливи-
от вегетациски материјал од противпожарни просеки 
или безбедносни појаси; 

- спроведуваат мерки согласно посебните планови 
за стопанисување со шумите. 

Член 7 
Дневната опасност за појава на шумски пожари се 

утврдува според методологијата дадена во прилог број 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

Врз основа на утврдената опасност од појава на 
шумски пожари се преземаат мерки на мобилност ут-
врдени во годишните оперативни планови за заштита 
на шумите од пожари на правните субјекти што стопа-
нисуваат со шуми. 

Утврдената дневна опасност се објавува преку 
средствата за јавно информирање. 

Член 8 
Заради заштита на шумите од I и II степен на заг-

розеност (многу голема и голема загрозеност) од по-
жари, покрај мерките од член 5 од овој правилник се 
преземаат и следниве мерки: 

- се поставуваат набљудувачници за брзо открива-
ње на шумски пожари 

- се прават просеки во шуми 
- се прават и одржуваат безбедносни појаси во шу-

мите и шумските култури низ кои минуваат јавни со-
обраќајници, далноводи и покрај земјоделски ком-
плекси 

- при подигање на нови култури од иглолисни ви-
дови на дрвја се прават појаси од лисјарски видови на 
дрвја 

- се зајакнува контролата на движење на луѓе во 
шумите во периоди на зголемена опасност од појава 
на пожари 

Мерките од став 1 на овој член се спроведуваат од 
страна на правните субјекти што стопанисуваат со шу-
ми. 

Член 9 
Набљудувачниците се поставуваат на места од кои 

се обезбедува најдобра прегледност на шумските наса-
ди, а нивната меѓусебна оддалеченост не може да биде 
поголема од 15 км. 

Член 10 
Во периодот на зголемена загрозеност од појава на 

шумски пожари се организира постојано дежурство во 
набљудувачниците. 

Дежурниот работник во набљудувачницата е обез-
беден со средство за набљудување (двоглед), средство 
за лоцирање на пожарот (карта со размер 1 : 25.000), 
средство за врска (телефон или радио врска), прибор 
за пишување, батериска лампа и др. 

Член 11 
Широчината на просеките во шума изнесува нај-

малку две височини од највисокото стебло во насадот 
(хоризонтална проекција). 

Растојанието помеѓу просеките во шума не може 
да биде поголемо од 1.000 метри во рамничарски шу-
ми, а во ридско-планинските терени растојанието се 
определува според конфигурацијата на теренот за 
што претежно се користат природните препреки (об-
работливи површини, голини, патишта, камењари, мо-
чуришта и др.) 

Член 12 
Широчината на појасите од лисјарски видови на 

дрвја кои се формираат при подигање на нови култури 
од иглолисни видови на дрвја изнесува најмалку 50 
метри, а растојанието помеѓу појасите да зависи од 
конфигурацијата на теренот. 

Член 13 
Безбедносниот појас во шуми и шумски култури 

низ кои минуваат јавни сообраќајници и далноводи, 
сметајќи од осовината на сообраќајницата и далново-
дот по хоризонтала изнесува: 

За јавни сообраќајници 
- 20 м. во иглолисни и претежно иглолисни шуми 
- 10 м. во лисјарски шуми и шикари 
За далноводи 
- 10 м. во иглолисни, претежно иглолисни, лисјар-

ски шуми и шикари. 
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Член 14 
Во просеките во шумите и во безбедносните појаси 

покрај јавни сообраќајници и далноводи се врши ре-
довно отстранување на лесно запаливиот материјал 
(листинец, сув плевел, гранки и сл.) до најмалку 80% и 
со заорување или со хемиски средства е попречува 
растење на нова тревна вегетација. 

Просеките и безбедносните појаси од став 1 од 
овој член можат да се пошумуваат со лисјарски видо-
ви на дрвја и грмушки кои се помалку подложни на 
пожари. 

Член 15 
Врз основа на утврдената веројатност на запалува-

ње на вегетацискиот горлив материјал и опасноста од 
појава на шумски пожари се определува и нивото на 
подготвеност на единиците за дејство, односно се оп-
ределува степенот на мобилноста. 

IV. Единици за гаснење шумски пожари 

Член 16 
За гаснење на шумски пожари, правните субјекти 

што стопанисуваат со шуми формираат сопствени 
единици за гаснење на шумски пожари. 

Овие единици ги формираат подружниците на јав-
ното претпријатие и друго правно лице кое врши од-
гледување и заштита на шуми за посебна намена. 

Единиците од став 1 од овој член учествуваат во 
гаснењето на пожари и во регионите од член 17 од 
овој правилник согласно годишните оперативни пла-
нови за заштита на шумите од пожари. 

Единиците од став 1 и 2 на овој член се ангажираат 
според оперативните планови за заштита на шумите од 
пожари, кои за сопствените единици ги донесуваат под-
ружниците на јавното претпријатие и друго правно ли-
це кое врши одгледување и заштита на шуми за посеб-
на намена, а оперативните планови на регионалните 
единици ги донесуваат субјектите кои ги формираат. 

Член 17 
Гаснењето на шумските пожари од поголеми раз-

мери се врши во следниве региони: 
I регион - Гевгелија, Валандово, Струмица, Радо-

виш 
II регион - Берово, Делчево, Кочани, Виница, 

Штип 
III регион - Куманово, Свети Николе, Кратово, 

Крива Паланка 
IV регион - Скопје, Тетово 
V регион - Кичево, Македонски брод, Гостивар 
VI регион - Охрид, Ресен, Струга, Дебар 
VII регион - Битола, Прилеп, Крушево, Демир Хи-

сар 
VIII регион - Велес, Неготино, Кавадарци, Демир 

Капија. 

V. Минимални технички средства, алатки и друга 
опрема за гаснење на шумски пожари 

Член 18 
Под минимални технички средства, алатки за гас-

нење на шумски пожари и друга опрема потребна при 
гаснењето се подразбира минимумот на технички 
средства, алатки за гаснење на шумски пожари и дру-
га опрема со која располагаат правните субјекти што 
стопанисуваат со шуми. 

Опремата од став 1 на овој член се определува врз 
основа на степенот на загрозеноста на шумите од по-

жари, од бројот на вработени во претпријатието кое 
стопанисува со шуми и од типот на вегетацискиот гор-
лив материјал. 

Член 19 
Правните субјекти што стопанисуваат со шуми, а 

кои имаат до 100 вработени треба да ги обезбедат 
следните технички средства, алатки за гаснење на 
шумски пожари и друга опрема потребна при гасне-
њето и тоа: 

1. Превозни средства броја 
1.1. Теренски возила 2 
1.2. Товарни возила - камиони 2 

2. Средства за врски 
2.1. Мобилни радиостаници 10 
2.2. Стабилни радиостаници 1 

3. Опрема и алат 
3.1. Моторни пили 4 
3.2. Секири 10 
3.3. Грбни прскалки за вода од 25 л. 25 
3.4. Лопати 40 
3.5. Копачи 10 
3.6. Гребла 15 
3.7. Метални метли 10 

4. Друга опрема 
4.1. Батериски лампи 5 + 3 резерва 
4.2. Мешини за вода за пиење 1 на 10 луѓе 

Член 20 
Правните субјекти што стопанисуваат со шуми со 

над 100 вработени покрај опремата предвидена во 
член 19 од овој правилник, за секој вработен над тој 
број треба да располагаат со една од алатките за гас-
нење на шумски пожар (секира, лопата, копач или ме-
тална метла). 

Член 21 
Правните субјекти што стопанисуваат со шуми со 

над 100 вработени покрај предвидената опрема во 
член 19 и член 20 од овој правилник, обезбедуваат и 
возила за превоз на луѓе со над 9 седишта, булдожери, 
цистерни со вода и друга опрема, ако потребата од 
оваа опрема е утврдена со неговиот план за заштита 
од пожари. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престануваат да важат членовите од 2 до 12 од 
Правилникот за посебните мерки за заштита од пожа-
ри на шумите и посевите ("Службен весник на СРМ" 
бр. 9/89 и 4/91) 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Министер Министер 
за внатрешни работи, за земјоделство, шумарство 
Љубе Бошковски, с.р. и водостопанство, 

Марјан Ѓорчев, с.р. 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ПОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДНЕВ-
НАТА ОПАСНОСТ ОД ПОЈАВА НА ПОЖАРИ 

НА ОТВОРЕНИ ПРОСТОРИ 
Со ова упатство се утврдува постапката за опреде-

лување на содржината на влага во сувиот вегетациски 
горлив материјал, опасноста од појава на пожари на 
отворени простори, начинот на пополнување на Обра-
зецот за одредување на дневната опасност и подигање 
на степенот на мобилност на чинителите во борбата 
против пожарите на отворените простори. 

Дефинирањето на опасноста подразбира користе-
ње на група на табели со кои се определува содржина-
та на влага во сувиот вегетациски горлив материјал со 
димензии помали или еднакви на 6 мм. (лисја, иглич-
ки, гранчиња, треви и сл.), нејзина корекција во завис-
ност на периодот на денот и месецот за кој се врши 
предвидувањето, определување на веројатноста на за-
палување на вегетацискиот горлив материјал, опреде-
лување на степенот на опасност и врз основа на сето 
тоа, определување на степенот на мобилност. 

Како основа за определувањето на содржината на 
влага и веројатноста на запалување се податоците за 
соодветни климатски елементи измерени во 14:00 ча-
сот од најблиската метеоролошка станица, а опреде-
лените степени на опасност и мобилност ќе важат за 
нар едниот ден. 

1. Определување на содржината на влага во сувиот 
вегетациски горлив материјал со помош на табели 

Влагата во сувиот вегетациски горлив материјал иг-
ра важна улога врз подложност на неговото запалува-
ње. За суви вегетациски горливи материјали со различ-
на големина (дијаметар, дебелина), таа е различна и до-
колку достигне одредена поголема вредност тие мате-
ријали неможат да се запалат. Групата на табели со по-
мош на кои се определува содржината на влага, како 
што беше спомнато, се однесува за материјали со ди-
мензии помали или еднакви на 6 мм. Тоа се вегетациски 
материјали кои поради својата мала димензија се под-
ложни на најлесно запалување и се всушност, носители 
на пожарот кој подоцна може да се развие и да запали 
покрупни вегетациски материјали. Определувањето на 
содржината на влагата се извршува на следниот начин. 

Чекор 1 - од најблиската метеоролошка станица се 
земаат податоци за измерените вредности за макси-
малната температура на воздухот, релативната влага 
на воздухот, правецот и брзината на ветерот и точка-
та на росење. Овие податоци се запишуваат во точки-
те 1.1 до 1.5 во образецот. 

Напомена: Овој дел од образецот се однесува само 
за употреба кога мерењата се вршат директно на терен, 
со сопствени инструменти кои не можат да ја измерат 
релативната влага на воздухот, од субјектите што сто-
панисуваат со шумите или другите отворени простори и 
кои сакаат да ја определат моменталната состојба на 
запаливоста на вегетацијата кога се присутни на терен. 

Чекор 2 - Измерените вредности од претходната 
точка за температурата и релативната влага на возду-
хот се запишуваат во точките 2.1 и 2.2 (се внесуваат 
податоците од метеоролошката станица). 

Чекор 3 - Од табелата бр. 1 се врши определување 
на основната (базичната) влага на сувиот вегетациски 
горлив материјал која се забележува во точката 2.3 од 
образецот. Процентот на содржината на влагата се 
одредува на тој начин што од табелата бр. 1 се забеле-
жува онаа бројка која се наоѓа на пресекот на правци-
те од податоците за температурата (по хоризонтала) и 
релативната влага (по вертикала). Покрај овие пода-
тоци, а со оглед на периодот за кој што се врши пред-
видувањето, потребни се уште и податоци за месецот 
во годината, засенетоста на вегетацискиот материјал 
(дали тој е директно изложен на сончева инсолација 
или е засенет од сенките на крошните на стеблата, гр-
мушките или облачноста), експозицијата и наклонот 
на теренот. Овие податоци се запишуваат во точките 
од 2.3 до 2.7 од образецот. 

Чекор 4 - Бидејќи временските прилики во текот на 
годината имаат големо влијание како на температурите 
така и на релативната влага на воздухот, кои од своја 
страна имаат директно влијание врз примањето и ис-
пуштањето на влага од вегетацискиот горлив матери-
јал, а со тоа и на подложноста на запалување на истиот, 
се применуваат дополнителни табели за корекција на 
основната содржина на влага во сувиот вегетациски 
горлив материјал. Тие корекции се вршат со помош на 
табелите 2, 3 и 4. Корекциските вредности за содржина-
та на влага зависат од засенетоста на материјалот, ек-
спозицијата и наклонот на теренот и времето (часот) за 
кој што се врши пресметката или предвидувањето. От-
читаната вредност од соодветната табела за корекција 
се запишува во точката 2.8 од образецот. 

Чекор 5 - На определената влага на вегетацискиот 
горлив материјал од табелата 1 се додава корегирана-
та вредност добиена од табелите 2, 3 или 4 и нивниот 
збир се запишува во точката 2.9 од образецот. Со овој 
чекор се завршува постапката за определување на со-
држината на влага во сувиот вегетациски горлив мате-
ријал со димензии помали или еднакви од 6 мм. 

2. Определување на верој атноста од запалување на 
сувиот вегетациски горлив материјал 

Чекор 6 - Според определената содржина на влага 
во сувиот вегетациски горлив материјал, измерената 
максимална температура на воздухот и засенетоста на 
вегетацискиот горлив материјал од табелата бр. 6 се 
врши отчитување на процентот на веројатноста на за-
палување на материјалот и тој процент се забележува 
во точка 3.4 од образецот. 

3. Определување на степен на опасност од појава 
на пожари на отворен простор 

Дефинирањето на степенот на опасност се базира 
на определената веројатност на запалување на сувиот 
вегетациски горлив материјал. Врз основа на овој кри-
териум издвоени се три степени на опасност и тоа: 
променлив (III), зголемен (II) и многу голем (I). 

Чекор 7 - Ако определената веројатност на запа-
лување е помеѓу 0 и 30%, тогаш степенот на опасност 
ќе биде трет или променлив, ако веројатноста на запа-
лување е помеѓу 30-80%, тогаш степенот на опасност 
е втор или зголемен и ако утврдената веројатност на 
запалување е помеѓу 80-100%, тогаш степенот на 
опасност е прв или многу голем. Овој податок се забе-
лежува со заокружување на дефинираниот степен на 
опасност од точките 4.1 - 4.3. 

4. Определување на степени на мобилност 
Со воведувањето на степените на мобилност, треба 

да се постигне поголема подготвеност на чинителите 
кои се задолжени за заштита и борба против пожарите 
на отворени простори од опасноста од настанувањето 
на вакви пожари. Критериумите врз основа на кои се 
определува степенот на мобилност се: дефинираниот 
степен на опасност од појава на пожари (веројатност на 
запалување на вегетацискиот горлив материјал), брзи-
ната на ветерот и особината ветерот да дува со кон-
стантна брзина или со ударно дејство. Со оваа постапка 
се утврдуваат три степени на мобилност и тоа: трет или 
низок, втор или умерен и прв или висок. 

Чекор 8 - врз основа на дефинираниот степен на опас-
ност и брзината на карактеристиката на ветерот во точка 
5 се врши определување на степенот на мобилност, со за-
окружување на оној степен кој одговара на состојбата ут-
врдена со претходната постапка во ова упатство. 

Толкување на стапените на мобилност 
Низок (III) степен на мобилност - во овој степен не 

се очекува појава на голем број на пожари, запалува-
њето на вегетацискиот горлив материјал е отежнато и 
не се очекуваат големи промени во развојот и однесу-
вањето на пожарите на отворени простори. Во овој 
степен се преземаат редовни активности, предвидени 
со Оперативниот план на субјектите што стопанисува-
ат со шумите и другите правни лица што вршат заш-
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тита и одгледување на шуми или други отворени прос-
тори; се контролира исправноста и бројноста на ала-
тот и приборот за гасење на пожари на отворени 
простори; во случај на настанување на пожар, интер-
венира единицата за почетен напад и се преземаат 
пропишани превентивни мерки. 

Умерен (II) степен на мобилност - во овој степен ве-
ројатноста од појава на пожари на отворени простори е 
поголема во однос на претходниот; во зависност од вре-
менските услови овие пожари можат да се развијат во 
поголеми пожари, а со тоа можат да се очекуваат и по-
големи штети. Во овој степен, покрај претходните мер-
ки се преземаат и дополнителни мерки, како што се: 
подигнување на нивото на приправност на единиците за 
продолжен напад; се обезбедува дополнителен алат и 
прибор за гасење на пожарите; се обезбедуваат храна, 
вода и други потреби за гасачите; се започнува со изви-
дување, набљудување и патролирање по теренот; се 
обезбедуваат, односно се подигнува степенот на прип-
равност за користење на потешки машини (трактори, 
булдожери, атомизери и слично); се обезбедува превоз 
на работниците до местото на пожарот. 

Висок (I) степен на мобилност - во овој степен се 
очекува уште поголем број на пожари на отворени 
простори; не се потребни посебни услови за евентуал-
но појавениот пожар брзо да се развие и прерасне во 
пожар од поголеми размери, а доколку временските 
услови погодуваат, пожарите речиси редовно се одли-
куваат со многу јак интензитет на горење и по прави-
ло можат да прераснат во комбинирани пожари. Во 
овој степен на мобилност, покрај мерките од третиот 
и вториот, се преземаат и дополнителни мерки, како 
што се: воведување на 24 часовно дежурство на едини-
цата за почетен напад определена според Оперативни-
от план; состојбата задолжително се следи и од други-
те учесници во гасењето на пожарите (Секторите за 
внатрешни работи на Министерството за внатрешни 
работи, подрачните единици на Цивилната заштита 
при Министерството за одбрана и други); редовно и 
зачестено информирање од набљудувачите од тере-
нот; се забранува движење на луѓе во шумата; се врши 
легитимирање на лица кои се движат во шумата; најс-
трого се забранува оган на отворен простор; се вове-
дуваат зачестени патроли во шумата; доколку има 
потреба задолжително се ангажираат регионалните 
сили за гасење пожари и екипи составени од работни-
ци од околните подружници; се користи сиот распо-
ложлив алат и прибор за гасење, тешка машинерија и 
се прават припреми за подигнување на нивото и прип-
равност и на други структури кои што можат да земат 
учество во гасењето на овие пожари (СВР на МВР, 
ПЕЦЗ на МО, РШЦЗ на МО) се со цел да се скрати 
времето на мобилизација на овие структури. 

1291. 
Врз основа на член 23 став 4 од Законот за осигурува-

ње ("Службен весник на РМ" бр. 49/97,79/99 и 13/01), ми-
нистерот за финансии донесува 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, постап-

ката и потребната документација која друштвата за 
осигурување ја доставуваат до Министерството за фи-
нансии за добивање согласност согласно Законот за 
осигурување (во натамошниот текст: Законот). 

Член 2 
Друштвото за осигурување до Министерството за 

финансии поднесува барање за добивање согласност за: 
1. измена на статутот; 
2. измена на актот за основање; 
3. стекнување постапно или одеднаш, на акции чиј 

вкупен кумулативен номинален износ изнесува 10, 25, 
50 и 75% од вкупниот број акции со право на управува-
ње со друштвото за осигурување, без оглед на тоа дали 
акциите ги стекнуваат едно или повеќе поврзани лица; 

4. измена на назив и седиште и 

5. намалување на договорените суми на осигурува-
ње предвидено со член 44 став 3 од Законот, и доста-
вува потребна документација. 

Член 3 
Друштвото за осигурување кон барањето за добивање 

согласност за измена на статут доставува: Одлука на Соб-
ранието на акционери на друштвото за осигурување за из-
менување и дополнување на статутот заедно со образло-
жение за потребата за негово изменување и дополнување. 

Член 4 
Друштвото за осигурување кон барањето за доби-

вање согласност за измена на актот за основање дос-
тавува: Одлука на Собранието на акционери на друш-
твото за осигурување за изменување и дополнување 
на актот за основање заедно со образложение за пот-
ребата за негово изменување и дополнување. 

Член 5 
(1) Друштвото за осигурување кон барањето за доби-

вање согласност за стекнување постапно или одеднаш, на 
акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува 
10, 25, 50 и 75% од вкупниот број акции со право на упра-
вување со друштвото, без оглед на тоа дали акциите ги 
стекнуваат едно или повеќе поврзани лица, доставува: 

1) Список на сите акционери, кај кои се планира да 
се промени бројот на акциите со право на управување 
со друштвото за осигурување со податоци за процен-
тот на учество на секој акционер поединечно, пред и 
по настанување на промената во сопственичката 
структура на друштвото за осигурување; 

2) Основни податоци за постојните, односно нови-
те (идни или потенцијални) акционери - правни лица 
на друштвото за осигурување и тоа: 

- одлука од надлежниот орган на акционерот, за 
учество во акционерскиот капитал на друштвото за 
осигурување; 

- извод од регистрација кај надлежниот суд и Ста-
тут на акционерот; 

- состав на органите на управување на акционерот; 
- препис (извод, запис) од акционерската книга или 

книгата на удели на акционерот со состојба на крајот 
на месецот кој му претходи на месецот кога се подне-
сува барањето, потпишани од надлежниот орган на 
акционерот. Доколку акционерот има повеќе од десет 
акционери, односно сопственици на удели, потребно е 
да достави препис од акционерската книга, односно 
книгата на удели само за најголемите десет акционе-
ри, со состојба на крајот на месецот кој му претходи 
на месецот кога се поднесува барањето, потпишани од 
надлежниот орган на акционерот; 

- изјава од надлежниот орган на акционерот, даде-
на под целосна кривична и материјална одговорност и 
заверена кај овластено лице (нотар) за постоење, од-
носно непостоење на негова меѓусебна капитална, уп-
равувачка и на било кој друг начин поврзаност со дру-
гите акционери на друштвото за осигурување; 

- изјава на акционерот дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност и заверена кај овласте-
но лице (нотар) за неговите капитални вложувања со 
процент на учество во други правни лица, со состојба 
на крајот на месецот кој му претходи на месецот кога 
се поднесува барањето за добивање согласност; 

- ревизорски извештај и завршна сметка на акцио-
нерот за последните две години; 

- потврда од носител на платен промет, со податоци 
за: состојбата на жиро сметката, неподмирени обврски, 
број на евентуални денови на блокада, редовност во ис-
плата на плати и редовност во однос на обврски спрема 
државата ( за акционери регистрирани во РМ); и 

- потврда од надлежни институции дека против акцио-
нерот не е поведена стечајна или ликвидациона постапка. 

3) Основни податоци за постојните односно новите 
(идни или потенцијални) акционери - физички лица на 
друштвото за осигурување и тоа: 

- биографија потпишана од акционерот, која осо-
бено содржи податоци за датумот и местото на раѓа-
ње, татково име, адреса и место на живеење, број на 
лична карта, единствен матичен број на граѓанинот, а 
за странско физичко лице и бројот на пасош; 

- потврда од надлежниот суд дека против акционе-
рот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и 
дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда; 
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- изјава на акционерот за потеклото на капиталот 
кој се вложува во друштвото за осигурување, дадена 
под целосна кривична и материјална одговорност и за-
верена кај овластено лице (нотар), со приложување на 
соодветен документ (решение за наследство, потврда 
од банка или друга финансиска институција за висината 
и датумот на вложените средства, документ за висината 
на платата и приходи остварени по други основи на ли-
цето и сл.), од кои со сигурност може да се утврди и до-
каже изворност на средствата кои лицето ги вложува 
во друштвото за осигурување; 

- изјава на акционерот дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност и заверена кај овласте-
но лице (нотар) за постоење, односно непостоење на 
негова капитална, управувачка и на било кој друг на-
чин поврзаност со другите акционери на друштвото за 
осигурување; и 

- документ издаден од надлежен даночен орган за 
неоптовареност на имотот на акционерот со обврски 
спрема државата. Воедно акционерот странско физич-
ко лице е должно да достави потврди од надлежна ин-
ституција од странската држава за неоптовареност на 
неговиот имот со обврски спрема државата. 

(2) Министерството за финансии по службена дол-
жност од надлежниот суд обезбедува потврда за изре-
чени мерки на безбедност против имотот и од областа 
на финансиите спрема акционерот - правно лице. До-
колку акционерот е странско правно лице, истиот сам 
ја обезбедува ваквата потврда од надлежните органи 
во странската држава, а воедно доставува потврда од 
надлежна институција во странската држава за неоп-
товареност на неговиот имот со обврски спрема таа 
држава и други правни и физички лица. 

(3) Министерството за финансии по службена дол-
жност од Министерството за внатрешни работи на Ре-
публика Македонија и од надлежниот суд обезбедува 
потврди за осудуваност, односно неосудуваност и за 
изречени мерки на безбедност против имотот и од об-
ласта на финансиите спрема акционерот - физичко 
лице. Доколку акционерот е странско физичко лице, 
истиот сам ги обезбедува ваквите потврди од надлеж-
ните органи во странската држава. 

(4) Друштвото за осигурување ги известува своите 
постојни акционери, како и физичките и правните ли-
ца кои планираат да станат негови акционери, дека 
акциите со право на управување со друштвото за оси-
гурување стекнати спротивно на став 1 од овој член не 
носат право на глас. 

Член 6 
(1) Друштво за осигурување кон барањето за доби-

вање согласност за измена на назив и седиште доставу-
ва: Одлука на Собранието на акционери на друштвото 
за осигурување за измена на назив и седиште и образ-
ложение за потребата и целта на таквата измена. 

(2) Измената на називот и седиштето на друштвото 
за осигурување се објавува во дневен весник, најмалку 
три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се 
доставува до Министерството за финансии, најдоцна во 
рок од пет дена од денот на неговото објавување во 
дневен весник. 

(3) Истовремено со барањето за добивање соглас-
ност за измена на назив и седиште, друштвото за оси-
гурување до Министерството за финансии поднесува и 
барање за измена на неговиот Статут во делот на из-
мената на називот и седиштето, заедно со документа-
цијата наведена во член 3 од овој правилник. 

Член 7 
Именуваниот куратор на друштвото за осигурување 

кон барањето за добивање согласност за намалување на 
договорените суми на осигурување предвидени со член 
44 став 3 од Законот, по извршениот увид во сметководс-
твената и другата евиденција на друштвото, доставува: 

1) Список и извештај за фактичката состојба на 
средствата на математичката резерва, заклучно со де-
нот на отворање на стечајната постапка; 

2) Извештај за пријавените побарувања од догово-
рите за осигурување, заклучно со денот на отворање 
на стечајната постапка; 

3) Образложение на потребата и целта за намалу-
вање на договорените суми на осигурување, согласно 
утврдената пропорција помеѓу вкупната вредност на 

средствата на математичката резерва и потребното 
покритие кое произлегува од договорите за осигурува-
ње на друштвото од оние класи на осигурување за кои 
биле издвоени средства на математичката резерва; и 

4) Предлог пресметка за намалување на договоре-
ните суми за осигурување кои произлегуваат од дого-
ворите за осигурување. 

Член 8 
(1) Документацијата која е потребна за добивање 

согласност од член 2 од овој правилник, треба да биде 
доставена во оригинал или заверена фотокопија од 
страна на овластено лице (нотар), а доколку не е на-
пишана на македонски јазик, треба да биде доставена 
во превод од страна на овластен судски преведувач. 

(2) Кон барањето за добивање согласност од член 
2 од овој правилник друштвото за осигурување доста-
вува и податоци за овластено лице за контакт со Ми-
нистерството за финансии (име, презиме, телефонски 
број и број на телефакс). 

(3) Министерството за финансии го разгледува бара-
њето за добивање согласност од член 2 од овој правил-
ник исклучиво доколку е приложена комплетна доку-
ментација. Под комплетна документација, се подразбира 
како документацијата која друштвото за осигурување ја 
има доставено до Министерството за финансии согласно 
овој правилник, така и документацијата која Министерс-
твото за финансии по службена должност ја има побара-
но од надлежните институции во земјата и во странство. 

(4) За комплетирање на барањето за добивање сог-
ласност од член 2 на овој правилник, Министерството за 
финансии може да побара прецизирање на веќе доставе-
ната документација, доставување на дополнителни пода-
тоци, а може да ја користи и документацијата со која тоа 
располага за соодветното друштво за осигурување. 

(5) Барањето за добивање согласност од член 2 од 
овој правилник придружено со некомплетна докумен-
тација, нема да биде предмет на разгледување. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-15584/4 
22 август 2001 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
1292. 

Врз основа на член 45 од Законот за осигурување 
("Службен весник на РМ" бр. 49/97, 79/99 и 13/01), ми-
нистерот за финансии, донесува 

У П A T С T В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНОТО 
НИВО НА МАРГИНАТА НА СОЛВЕНТНОСТ НА 
ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ВРШАТ 

РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на пресмет-

ка на потребното ниво на маргината на солвентност на 
друштвата за осигурување кои вршат работи на осигуру-
вање на живот. 

2. Потребното ниво на маргината на солвентност 
на друштвото кое врши работи на осигурување на жи-
вот, се пресметува како збир од резултатите добиени 
од точка 3 и 4 од ова упатство. 

3. Првиот резултат се пресметува на следниот начин: 
а) Износот на математичката резерва на последни-

от ден од претходната деловна година, вклучувајќи ја 
математичката резерва по основ на осигурување пок-
риено со реосигурување се множи со 0.04%; 

б) Производот од потточка а) од оваа точка се 
множи со коефициентот од последната деловна годи-
на (но не помал од 85%) добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на математичката резерва на пос-
ледниот ден од претходната деловна година, исклучу-
вајќи ја математичката резерва по основ на осигурува-
ње покриено со реосигурување; и 

- вкупниот износ на математичката резерва на пос-
ледниот ден од претходната деловна година, вклучувајќи 
ја математичката резерва по основ на осигурување пок-
риено со реосигурување. 

4. Вториот резултат се пресметува за оние класи 
на осигурување кај кои ризичниот капитал не е нега-
тивен број, и тоа на следниот начин: 
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а) Износот на ризичен капитал на последниот ден 
од претходната деловна година, вклучувајќи го изно-
сот на ризичен капитал по основ на осигурување пок-
риено со реосигурување се множи со 0.003%; 

б) Производот од потточка а) од оваа точка се 
множи со коефициентот за последната деловна година 
(но не помал од 50%) добиен како резултат на: 

- вкупниот износ на ризичен капитал на последни-
от ден од претходната деловна година, исклучувајќи 
го износот на ризичен капитал по основ на осигурува-
ње покриено со реосигурување; и 

- вкупниот износ на ризичен капитал на последни-
от ден од претходната деловна година, вклучувајќи го 
износот на ризичен капитал по основ на осигурување 
покриено со реосигурување. 

5. Ризичниот капитал од точка 3, потточка б) на ова 
упатство претставува разлика меѓу сумата на осигурува-
ње во случај на смрт и издвоената математичка резерва. 

6. При пресметување на потребното ниво на марги-
ната на солвентност на друштвата за осигурување кои 
вршат работи на осигурување на живот во случај на 
смрт, износот од точка 3, потточка а) на ова упатство се 
множи со 0.001 ако договорот за осигурување е склучен 
за период до 3 години, односно 0.0015% ако договорот 
за осигурување е склучен за период до 5 години. 

7. Кога друштвото за осигурување кое врши работи 
на осигурување на живот врши дополнително осигурува-
ње, кое се однесува на осигурување од лични повреди 
вклучувајќи и неспособност за работа, осигурување од 
смрт како резултат на незгода, како и осигурување од 
инвалидитет како резултат на незгода или болест, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност за овие класи 
на осигурување се пресметува на следниот начин: 

а) Вкупниот износ на бруто премиите за осигуру-
вање и реосигурување во последната деловна година, 
се намалува за износот на сторнираните, односно от-
пишаните износи на премија во таа деловна година; 

б) Вака добиениот износ: 
- во висина до 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.18; 
- остатокот над 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.16; 
в) Збирот на двата производа од потточка б) од оваа 

точка ќе се помножи со коефициентот од последната делов-
на година (но не помал од 50%) добиен како резултат на: 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, исклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување; и 

- износот на бруто исплатените штети во последната 
деловна година, вклучувајќи ги штетите покриени со ре-
осигурување. 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-15584/2 
22 август 2001 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1293. 
Врз основа на член 45 од Законот за осигурување 

("Службен весник на РМ" бр. 49/97, 79/99 и 13/01), ми-
нистерот за финансии, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНО-
ТО НИВО НА МАРГИНАТА НА СОЛВЕНТНОСТ 
НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ВР-
ШАТ РАБОТИ НА НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на прес-
метка на потребното ниво на маргината на солвен-
тност на друштвата за осигурување кои вршат работи 
на неживотно осигурување. 

2. Потребното ниво на маргината на солвентност на 
друштвото кое врши работи на неживотно осигурување 
и/или реосигурување, се пресметува со примена на мето-
дот - стапка на премија или методот - стапка на штети, во 
зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат. 

3. Со примена на методот стапка на премија, пот-
ребното ниво на маргината на солвентност се пресме-
тува на следниот начин: 

а) Вкупниот износ на бруто премиите за осигуру-
вање и реосигурување во последната деловна година, 
се намалува за износот на сторнираните односно отпи-
шаните износи на премија во таа деловна година; 

б) Вака добиениот износ: 
- во висина до 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.18; 
- остатокот над 10.000.000 ЕВРА се множи со 0.16. 
в) Резултатот од примена на овој метод се добива 

кога збирот од двата производа од потточка б) од оваа 
точка се множи со коефициентот ( но не помал од 50 
%) добиен како резултат на: 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, исклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување; и 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, вклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување. 

4. Со промена на методот стапка на штети, потреб-
ното ниво на маргината на солвентност се пресметува 
на следниот начин: 

а) Просечниот износ на бруто исплатени штети за 
осигурување и реосигурување пресметан како аритме-
тичка средина за последните три деловни години се 
зголемува за бруто резервите за штети по основ на 
осигурување и реосигурување на крајот на последната 
деловна година од периодот и се намалува за бруто ре-
зервите за штети по основ на осигурување и реосигу-
рување на почетокот на тој период; 

б) вака добиениот износ: 
- во висина до 7.000.000 ЕВРА се множи со 0.26; 
- остатокот над 7.000.000 ЕВРА се множи со 0.23. 
в) Резултатот од примена на овој метод ќе се добие 

кога збирот од двата производа од точка 3, потточка 
б) на ова упатство ќе се помножи со коефициентот но 
(не помал од 50%) добиен како резултат на: 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, исклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување; и 

- износот на бруто исплатените штети во последна-
та деловна година, вклучувајќи ги штетите покриени 
со реосигурување. 

5. Друштвата за осигурување кои вршат осигурување 
од еден или повеќе ризици: кредити и гаранции, луња, 
град или мраз, при определување на просечниот износ на 
бруто исплатени штети за осигурување и реосигурување 
од точка 3, потточка а) на ова упатство, го земаат во 
предвид периодот од последните 7 деловни години. 

6. Потребното ниво на маргината на солвентност 
за почетната деловна година од работењето на друш-
твото за осигурување се пресметува само со примена 
на методот стапка на премија. 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-15584/3 
22 август 2001 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1294. 
Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 4 од За-

конот за персоналниот данок на доход ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 
71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01), министерот за финансии 
дон есува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИ-

ИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 

Член 1 
Во Упатството за начинот на пресметување и пла-

ќање на аконтациите на персоналниот данок на доход 
на личните примања ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 51/2001), образецот ПДД-МП се за-
мен ува со нов образец ПДД-МП. 

Член 2 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе отпочне да се применува со пресметките на пла-
тите за месец август 2001 година. 

Бр. 08-15903/1 
27 август 2001 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
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О г л а с е н д е л 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1775/2001 од 2.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02031077?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, седиште, содружник 
и управител на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЛЕАРНИЦА МОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Горно Соње, Сопиште. 

Се врши промена на називот и фирмата на друш-
твото, промена на седиште, истапување на содружник 
и пристапување и пренос на удел, проширување на деј-
ност и промена на управител на Друштвото за тргови-
ја на мало и големо О.К.-КОМП Мирјана ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. "Никола Тесла" бр. 4-2/8, Скопје. 

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА МОЛ-
ДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз. 

Новото седиште на Друштвото е во с. Горно Соње 
- Сопиште. 

Од Друштвото истапува досегашниот единствен 
содружник Мирјана Перкова од Скопје, во друштвото 
пристапува Стефанов Александар од Скопје, при што 
содружникот кој истапува од Друштвото својот влог а 
со тоа и уделот кој од него произлегува кој се состои 
од основни средства во вредност од 155.000,00 денари 
или во противвредност од 5.000,00 дем му го пренесува 
т.е. отстапува без надоместок на содружникот кој 
пристапува во друштвото. 

Дејноста на друштвото се проширува со следните деј-
ности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 23.10, 23.20, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 
27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 27.43, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 37.20, 
50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 50.40/4, 51.22, 51.22, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.27, 52.33, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 

Пречистен текст: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 23.10, 23.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.10, 
27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 27.43, 
27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.24, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 
29.71, 29.72, 31.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.23, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.40, 74.84. 

Се врши промена на управителот на Друштвото. 
Се брише Мирјана Перкова - управител без огра-

ничување. 
Се запишува Стефанов Александар - управител 

без ограничување. 
Пречистен текст Стефанов Александар - управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1775/2001. (18411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1867/2001 од 2.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02014379?-3-03-000, ја запиша во трговски-

от регистар промената на лице овластено за застапу-
вање на Друштвото за производство, трговија и услуги 
БИМ-Мирослав и др. ДОО Куманово, ул. "Иво Ан-
дриќ" бр. 6. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње во внатрешен и надворешен трговски промет и 
тоа: се брише Ристовски Мирослав - управител. Се за-
пишува Ристовска Славица - управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1867/2001. (18412) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1860/2001 од 4.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02009141?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на Т.П. "Ивка" - колонијал 
Ивица Миливоје Јакимовиќ Скопје, ул. "853" бб. 

Бришење на Трговец поединец ТП "ИВКА"-коло-
нијал Ивица Миливоје Јакимовиќ ул. "853" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1860/2001. (18413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1882/2001 од 9.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02010613?-4-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
градежништво, производство, трговија и услуги Пела-
гонија АД Гевгелија, ул. "Маршал Тито" бр. 124. 

Се запишува во трговскиот регистар промена на 
својство на лицето овластено за застапување во друш-
твото. Се брише Динов Петар претседател на управ-
ниот одбор, а се запишува Тошев Петар претседател 
на управниот одбор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1882/2001. (18414) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1911/2001 од 6.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02034678?-3-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма, истапување на осно-
вач на Друштвото за производство, трговија, услуги 
БОНУМ КОМПОСТ ДОО извоз-увоз, Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 16-2/2. 

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: 
Друштво за производство, трговија, услуги БОНУМ 
КОМПОСТ ДООЕЛ, извоз-увоз, Скопје, бул. "АВ-
НОЈ" бр. 16-2/2. 

Од друштвото истапува основачот Меѓународен 
фонд за соработка и развој Тајпеј, Република Кина 14 
ф бр. 9, лејн 62 Тиен-Моу Вест Роад Тајпеј. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1911/2001. (18415) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1573/2001 од 6.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 6-02001290-000-06, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на фирма ТП Превозник ЛА-
КИ ПРЕВОЗ ТП Лазо Милисав Кочоски, ул. "Гаврил 
Константиновиќ" бр. 87, Скопје. 

Се запишува бришење на фирма ТП на: Превоз-
ник ЛАКИ ПРЕВОЗ ТП Лазо Милисав Кочоски, ул. 
"Гаврил Константиновиќ" бр. 87, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1573/2001. (18416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 202/2001 од 22.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 1-882-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на ОЗТ 
Национални паркови и ловишта - Скопје Н.Сол.О. 
ООЗТ Национален парк "ПЕЛИСТЕР" - Битола, 
Н.Суб.О. - ул. "29 Ноември" бр. 14 - Битола. 
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Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње и тоа: се брише инж. Петар Василевски - управи-
тел, се запишува инж. Славко Дамески - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
202/2001. (18417) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1050/2001 од 5.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02007801?-4-09-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на одлука за именување на 
членови на управен одбор и промена на управител на 
Акционерското друштво за угостителска туристичка 
и транспортна дејност ФЕРОТУРИСТ Скопје, ул. 
"Кузман Јосифовски Питу" бб, Скопје. 

Се брише Невена Јордановска, се запишува Љупчо 
Зајков - претседател на управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1050/2001. (18418) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1758/2001 од 28.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02040787?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејноста на Трговско-
то друштво за производство, трговија и услуги БИ-
БАН ДОО увоз-извоз Скопје, Кеј 13 Ноември бб. 

Дејноста на друштвото се проширува со: 52.11, 
52.12, 52.27, 52.33, 52.47. 

Пречистениот текст гласи: 17.11, 17.72, 18.10, 18.2, 
14.40/1, 15.62, 51.57, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.24, 
52.41, 52.42, 52.46, 52.45, 52.48, 50.10, 50.30, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.38, 51.41, 51.42, 51.24, 51.43, 51.53, 51.55, 
51.64, 51.70, 51.57, 55.11, 55.12, 55.51, 55.52, 55.30/2, 
55.40, 52.11, 52.12, 52.27, 52.33, 52.47. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1758/2001. (18419) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1264/2001 од 6.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02006713?-4-02-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на извршен директор на Бро-
ќерската куќа МАК-Брокер АД Скопје, ул. "Парти-
зански одреди" бр. 3, Скопје. 

Се брише Станковски Ѕвонко, се запишува Цвета-
новска Снежана. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1264/2001. (18420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1440/2001 од 5.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02035806?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар префрлување на фирма и промена на се-
диште на Катица Груне Цветковска ТП ЗОРЕ тргови-
ја на мало Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 172. 

Фирмата Зорица Зоре Томовска Тетово, ул. "Јане 
Сандански" бр. 98/13, заедно со деловниот потфат, се 
префрла на Катица Груне Цветковска од Тетово, со 
стан на ул. "Гоце Делчев" бр. 172. 

Новиот назив и седиште на фирмата гласи: Катица 
Груне Цветковска ТП ЗОРЕ трговија на мало Тетово, 
ул. "Гоце Делчев" бр. 172. 

Лице овластено за застапување е Катица Груне 
Цветковска - управител со неограничени овластувања. 

Се брише: Зорица Зоре Томовска, управител со 
неограничено овластување. 

Се запишува: Катица Груме Цветковска, управи-
тел со неограничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1440/2001. (18421) 

влошка бр. 02028535?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапу-
вање на Друштвото за трговија, угостителство и услу-
ги АДИ Никола ДООЕЛ ул. "Гоце Делчев бр. 46, 
Крива Паланка. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње во внатрешен и надворешен трговски промет и 
тоа: се брише: Граматиков Никола - управител. Се за-
пишува: Митовска Снежана - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1847/2001. (18422) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1564/2001 од 28.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02003784?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ТЕДИКО Илија ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Велес ул. "Титоградска" бр. 30. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешниот промет и тоа: 
се брише Илија Тепев - управител без ограничување, 
се запишува: Валентина Дебарлиева - управител без 
ограничување. 

Новиот управител на друштвото ќе го застапува 
друштвото како во внатрешниот така и во надвореш-
ниот трговски промет, без ограничување и ќе ги извр-
шува сите дејствија што ќе бидат во интерес на друш-
твото и ќе ги спроведува сите акти на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1564/2001. (18423) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 322/2001 од 26.03.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02021926?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
производство и трговија БОРДИ, Боро ДООЕЛ Кава-
дарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 29-3/7. 

Да се брише Боро Димовски - управител без огра-
ничување а да се запише Македонка Димовска - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
322/2001. (18424) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 899/2001 од 28.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02019872?-4-01-000, го запиша во трговски-
от регистар разрешувањето на член и именување во 
Друштвото за внатрешен и надворешен промет АУ-
ТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје, ул. "Мито Хаџиваси-
лев" бр. 20. 

Запишување на одлуката за промена на член на 
управен одбор - разрешување и именување во тргов-
скиот регистар на Друштво за внатрешен и надворе-
шен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
899/2001. (18425) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1847/2001 од 5.07.2001 г., во регистарска 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1822/2001 од 5.07.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 02011767?-4-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на одлука на Трговското друш-
твото за меѓународна шпедиција, складишта, надво-
решнотрговско работење, производство и промет МА-
КОШПЕД АД Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 19. 

Запишување на одлука за измена на статутот на 
Трговско друштво за меѓународна шпедиција, скла-
дишта, надворешнотрговско работење, производство 
и промет МАКОШПЕД АД Скопје, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1822/2001. (18426) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1119075 издаден од УВР-Тетово на име 
Ѓорѓевска Елизабета, с. Теарце, Тетово. (21363) 

Пасош бр. 011376/92 издаден од УВР - Скопје на име 
Тодор Соколовски, ул. "Б.Паровиќ" бр. 11/2-3, Скопје. 

(21365) 
Пасош бр. 1019925/97 издаден од УВР-Скопје на име 

Велкоски Дарко, ул. "Три круши" бр. 38,Скопје. 21375 
Пасош бр.731061 на име Татјана Јорданова, ул. "Г. 

Матаков" бр. 23, Кавадарци. (21400) 
Пасош бр. 1013829 издаден од УВР - Скопје на име 

Јовчевска Марија, ул. "Лука Геров" бр. 19/7, Скопје. 
(21415) 

Пасош бр.603054 на име Бошњаковски Владимир, 
ул. "Рузвелтова" бр. 5/7, Скопје. (21422) 

Пасош бр.1502732 на име Сабединова Албина, ул."11 
Ноември" бр. 64, Куманово. (21425) 

Пасош бр.1264401 на име Николоски Синиша с. 
Балин Дол, Гостивар. 

Пасош бр.1441994 на име Сабединов Фатмир, ул."11 
Ноември" бр. 64, Куманово. (21426) 

Пасош бр.1202931 на име Арѓенд Синани, с.Челопек, 
Тетово. (19946) 

Пасош бр.1156565 на име Јетмире Сељмани, с.Радио-
вце, Тетово. (19947) 

Чекови од тековна сметка бр. 6504098 од бр. 1330499 
до 1330510, 1330492, 1330493 и 1330494 издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Нада Проева, 
Скопје. (21367) 

Чекови од тековна сметка 01042128 бр.00900040519 
95, 0090004051996 и 0090004051997 издадени од Комер-
цијална банка на име Папучкоска Олга,Скопје.(21420) 

Работна книшка на име Ванчо Пецанов,Скопје.21369 
Работна книшка на име Неџади Асани, Скопје.21372 
Работна книшка на име Илми Али, с. Батинци, Ско-

пје. (21373) 
Работна книшка на име Соња Деловска, Скопје. 

(21377) 
Работна книшка на име Јонев Донче, ул."Београд-

ска" бр. 9, Кратово. (21383) 
Работна книшка на име Петар Петров, ул."М.Тито" 

бр. 35, Неготино. (21384) 
Работна книшка на име Парталоски Ристо, Струга. 

(21395) 
Работна книшка на име Стојановски Игор, Штип. 

(21397) 
Работна книшка на име Талеска Валентина ул. "Ма-

риоска" бр. 23, Прилеп. (21404) 
Работна книшка на име Сефер Сенат, Скопје.(21421) 
Работна книшка на име Алексоска Грозда, Скопје. 

(21423) 
Воена книшка на име Симо Симовски, Скопје. 21368 
Воена книшка на име Каевски Сашко, Скопје. 21427 
Чековна картичка бр. 7275/1 на име Стојанова Ван-

га, Штип. (21407) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-

ни од гим. "Зефљуш Марку" Скопје на име Фатон Са-
ити, Скопје. (21364) 

Свидетелство на име Тодосиев Јане, ул."Бел камен" 
бр. 55, Кочани. (21385) 

Свидетелство на име Горан Постолов, Кочани. 
(21386) 

Свидетелство за 5 одделение на име Кирчо Стоиме-
нов, ул."П.Гули" бр. 70, Кочани. (21387) 

Свидетелство на име Симоновски Љупчо, Делчево. 
(21389) 

Свидетелство на име Скендар Исеини, с.Лопате, Ку-
маново. (21391) 

Свидетелство на име Николовски Борис, Крива Па-
ланка. (21392) 

Свидетелство на име Светлана Николова, Штип. 
(21396) 

Свидетелство за 5-то одделение на име Николов 
Живко, с.Чашка, Велес. (21399) 

Свидетелство на име Силјаноска Билјана, ул."Илин-
денска" бр. 14/7, Гостивар. (21406) 

Индекс бр. 25028 издаден од Економски факултет на 
име Грозданов Ангелко, Скопје. (21424) 

Диплома на име Стоилков Слободан, Кочани. 21388 
Здравствена книшка на име Христов Влатко, ул."Б. 

Ѓорев" бр. 125, Велес. (21398) 
Здравствена книшка на име Томева Елизабета, Би-

тола. (21402) 
Избирачка легитимација на име Ванчо Чамушев, 

бул."Маркс и Енгелс" бр. 3/7-4, Скопје. (21370) 
Избирачка легитимација на име Усеинов Баским, 

Битола. (21401) 
Избирачка легитимација на име Ерол Емин, Скопје. 

(21428) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Јофка Стои-

менова, Мак.Каменица, Делчево. (21267) 
Свидетелство на име Рамадани Рамид, ул."Ј.Сандан-

ски" бр. 67, Куманово. (21268) 
Свидетелство на име Нурај Акифи, ул."3 МУБ" бр. 

216, Куманово. (21269) 
Свидетелство на име Руфат Османи, с.Черкези, Ку-

маново. (21270) 
Свидетелство на име Станковски Гоце, с.Буковљане, 

Куманово. (21271) 
Свидетелство на име Шермине Сулемнаовски, ул. 

"Н. Тесла" бр. 85, Куманово. (21272) 
Свидетелство на име Шехида Арифи,Куманово.21273 
Свидетелствона име Аљмедини Мехмеди, Куманово. 

(21274) 
Свидетелство на име Фатљум Руфати, Куманово. 

(21275) 
Свидетелство на име Дрита Силами, Куманово.21276 
Свидетелство на име Реџепи Мухамед, ул."11 Ноем-

ври" бр. 50, Куманово. (21277) 
Свидетелство на име Крстевски Перица, ул. 3 МУБ 

бр. 67-1/7, Куманово. (21278) 
Свидетелство на име Нешат Муслији, с.Романовце, 

Куманово. (21279) 
Свидетелства за 5 и 7 одделение на име Ваљдете 

Брауми, ул."В.Патковска" бр. 53, Куманово. (21280) 
Свидетелство на име Анрифи Шехидес, с.Романовце, 

Куманово. (21281) 
Свидетелство на име Ниајзи Мифтари, Куманово. 

(21282) 
Свидетелство на име Мухамед Љатифи, ул."П.Или-

евски" бр. 6, Куманово. (21283) 
Свидетелство на име Шавбани Зејнуле, с.Опае, Ку-

маново. (21284) 
Свидетелство на име Ваид Шабани, с.Оризаре, Ку-

маново. (21285) 
Свидетелство за 8 -мо одделение на име Шабани Ва-

лјдим, с.Теферич, Струга. (21290) 
Свидетелство за 4-та година на име Атанасова Фида-

нка, ул."22 Октомври" бр. 3-1/7, Радовиш. (21293) 
Свидетелство на име Мијалче Николов, ул."Енгел-

сова" бр. 12/28, Штип. (21294) 
Свидетелство на име Мустафоски Един, с.Дворци, 

Мак. Брод. (21299) 
Свидетелство на име Далипоски Раим, с.Дворци, 

Мак. Брод. (21301) 
Свидетелство на име Бајрамоски Нурфеф, с.Дворци, 

Мак. Брод. (21302) 
Индекс на име Геогиева Катерина, ул."М.Ацев" бр. 

2, Кочани. (21263) 
Одобрение за увоз на стоки без плаќање на против-

редност бр. 0705-4801/2 издадено од Министерство за 
економија Скопје на име Фонко инт., Скопје. (21308) 

Девизна штедна книшка 1329-51 на име Јанинка Не-
вцева, ул. "Виц" бр. 16-4/8, Кавадарци. (21216) 

Девизна штедна книшка 29-38 на име Славољуб 
Маринковиќ, ул."В.Главинов"бр. 8, Кавадарци.(21220) 

Даночна картичка бр. 4013991104100 на име Сузана 
Костадинова, с.Т.Подлог, Кочани. (21265) 
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Даночна картичка бр. 5030996101082 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Автопревозник Ислам 
Ислами, с. Крушино, Скопје. (21309) 

Престанок со вршење на занаетчиска дејност на име 
Мехмед Хаки Зура, Скопје. (21371) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, 14 и 33 од Законот за јавни 
набавки("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 23/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувач на јавниот повик бр. 23/2001, е Ми-

нистерството за внатрешни работи на Република Ма-
кедонија, ул."Димче Митрев"бб, 1000 Скопје. 

1.2. Предмет на јавниот провик бр. 23/2001, е при-
бирање документација за претходно утврдување на 
подобност (претквалификација) на понудувачите како 
можни носители на набавка, испорака и монтажа на: 

Систем за персонализација на лични исправи, сис-
тем за чување на податоците од исправите (опрема, 
софтвер и услуги) и обрасци и формулари за лични ис-
прави. 

1.3. Тип и количина: 
типот и количината се дадени во претквалифика-

ционата документација која може да се подигне во 
Министерството за внатрешни работи, ул."Димче 
Мирчев"бб, Скопје, канцеларија број 5, зграда број 1, 
кат број 2, секој работен ден од 10 до 12 часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
за подигнување на претквалификациската документа-
ција е неповратен и изнесува 7.000 денари и треба да 
се уплати на жиро-сметка бр. 40100-631-1536- МВР-
"Приходи од услуги на буџетски корисници" ЕДБ 
4030990270610, депонент на Народна Банка, шифра: 
725929-120, со вирмански налог или со поштенска уп-
латница (за странски понудувачи), или на самото мес-
то во просториите на МВР при подигнувањето на тен-
дерската документација за претквалификација. 

Само понудувачите кои ќе ја откупат претквали-
фикациската документација ќе имаат право да подне-
сат пријава. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на секое заинтересирано домашно и стран-
ско правно и физичко лице кое е регистрирано за 
производство и промет (на големо и мало) на соодвет-
на опрема и обрасци. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за внатрешни работи на Ре-

публика Македонија има потреба од претходно утвр-
дување на подобност на понудувачите (претквалифи-
кација) преку документација врз основа на која ќе се 
оцени способноста на понудувачите за извршување на 
предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за извршување на предметната набавка. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со правилникот за 
содржината на документот за бонитет (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.3 Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност: забрана за вршење на 
дејност (извод од судска евиденција: Уверение од над-
лежен основен суд - оддел за прекршоци). 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за про-
изводство и/или промет на големо и мало на предмет-
ната набавка да биде заокружено). 

3.6. Список на главни испораки на предметната на-
бавка во последните 5 години со количините на испо-
рачаната набавка и примачите. 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивна 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема односно производ-
ство на соодветните обрасци. 

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институции) дека целокупната 
понудена опрема или набавка е во согласност со стан-
дардите на Република Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Република Македонија. 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот на оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 

Подеталните барања на Набавувачот и потребни-
те документи се дадени во Претквалификационата до-
кументација. 

Целокупната потребна документација понудува-
чот треба да ја достави на македонски и англиски ја-
зик, освен техничката документација која може да би-
де доставена на македонски јазик или англиски јазик. 

Сите барани документи наведени во точка 3 треба 
да бидат доставени во оригинален примерок или како 
копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за внат-
решни работи на Република Македонија по истекот на 
крајниот рок, кои нема да бидат изработени според 
барањата на овој повик, како и оние кои ќе бидат не 
соодветно комплетирани, нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака "Не отворај", како и бројот на овој ог-
раничен повик. Ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса Министер-
ство за внатрешни работи, ул."Димче Мирчев" бб, 
Скопје, или да се предадат во архивата на Министерс-
твото за внатрешни работи (најдоцна до 14 часот секој 
работен ден). 
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Дополнителни информации може да се добијат од: 
г-дин Дарко Арсов, Претседател на Комисијата, Ми-
нистерство за внатрешни работи ул."Димче Мирчев" 
бб, Скопје, Република Македонија, тел: +389 02127279, 
факс: +38902143189. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Службен весник на Република Македони-
ја, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 02/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Службен весник на Република Маке-

донија. 
2. Предмет на набавка: Прибирање документација 

за претходно утврдување на подобност на понудувачи-
те како можни носители на набавка на: 

- компјутерска опрема и софтвер за Интранет/Ин-
тернет комуникација на информацискиот систем на 
Службен весник на Република Македонија, односно 
решение по принципот "клуч на рака". 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое домашно или 

странско правно и физичко лице кое е регистрирано 
за производство и/или промет (на големо и мало) на 
информатичка опрема. 

5. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја откупат по претходна уплата 
на 7.500 денари на жиро сметката на Службен весник 
40100-603-12498 депонент на Комерцијална банка, да-
ночен број 4030987108771. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши без при-
суство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Службен весник на 

Република Македонија има потреба од претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите како можни 
носители на набавка од кои ќе се побара понуда. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Техничко-технолошки бонитет: 
- Расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- Менаџерски способности со првенствено право 

на носителот на ексклузивно право на производителот 
на опремата; 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката. 

2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заво-
дот за платен промет согласно со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("'Сл. весник на РМ" 
бр. 55/98). Документот треба да биде доставен согласно 
со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација-извод од судски регистар за поведена постап-
ка за стечај (потврда од надлежен Основен суд). 

4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција-уверение од надле-
жен Основен суд-оддел за прекршоци). 

5. Извод од судска регистрација на дејноста. 
6. Список на главни испораки на информатичка 

опрема во последните три години со количини на ис-
порачана опрема и примачи. 

7. Список на вклучени технички лица (име, прези-
ме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната 
стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и 
одржување на понудената опрема (дипломи, сертифи-
кати и сл.). 

8. Доказ дека целокупната понудена опрема е во 
согласност со стандардите на Република Македонија 
(сертификат или добиени атести од домашни и меѓу-
народни институти). 

9. Примерок од овластувањето на производителот 
за опремата која ја нуди и судски превод на македон-
ски јазик од истото. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Заради итноста на набавката, рокот за доставу-
вање на понудите изнесува 10 дена од денот на објаву-
вањето на огласот на јавниот повик (вклучувајќи го и 
денот на објавувањето). 

2. Понудите кои ќе пристигнат по истекот на крај-
ниот рок и кои нема да бидат изработени според бара-
њата на овој повик, како и оние кои ќе бидат несоод-
ветно комплетирани нема да бидат разгледувани. 

3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во согласност со член 53 од Законот за јавни набав-
ки, на адресата на ЈП Службен весник на Република 
Македонија, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

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

5. Тендерската документација може да се подигне 
секој работен ден од 10,00 до 13,00 часот во архивата 
на ЈП Службен весник на Република Македонија. 

6. Контакт телефон: 117-460 и 129-036. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
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вентност на друштвата за осигурување 
кои вршат работи на неживотно осигуру-
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