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1918. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за правата на претседател на 
Република Македонија по престанување на функцијата, 

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

Број 07-4567/1 п За претседател 
14 декември 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје 0 ^ Претседател 
на Собранието на Република 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ 
НА ФУНКЦИЈАТА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата на претседател 

на Република Македонија по престанување на функци-
јата. 

Член 2 
Претседателот на Република Македонија се сте-

кнува со правата утврдени со овој закон по престанокот 
на мандатот за кој е избран, поради трајна спреченост 
да ја извршува функцијата и кога ќе поднесе оставка. 

Член 3 
Претседателот на Републиката по престанувањето 

на функцијата има право на претседателска пензија, чиј 
износ е еднаков со износот на платата што ја прима 
претседателот на Република Македонија. > 

Средствата за исплата на претседателската пензија 
се обезбедуваат во Буџетот на Републиката. 

Член 4 
Во случај на смрт на претседателот на кого му пре-

станала функцијата, претседателската пензија ја кори-
сти неговиот брачен другар намалена за 30%, како и 
неговите малолетни деца, се до завршувањето на редов-
ното школување, односно до наполнети 26 години во-
зраст. 

Член 5 
Претседателот на Републиката, на кого му преста-

нала функцијата, има право на канцелариски простор и 
најмногу до три стручни лица. 

Стручните лица од став 1 на овој член правата од 
работниот однос ги остваруваат во Кабинетот на прет-
седателот на Република Македонија, а се именуваат на 
предлог на претседателот на кого му престанала функ-
цијата. 

Член 6 
Претседателот на Републиката на кого му преста-

нала функцијата има право на лично обезбедување, 
како и право на користење на службено возило и возач 
согласно со прописите што ги донесува министерот за 
внатрешни работи. 

Член 7 
Претседателот на Републиката на кого му преста-

нала функцијата учествува на државни свечености и 
манифестации редоследно по претседателот на Репу-
блика Македонија, претседателот на Собранието на Ре-
публика Македонија, претседателот на Владата на Ре-
публика Македонија и претседателот на Уставниот суд 
на Република Македонија. 

Член 8 
На претседателот на Републиката на кого му преста-

нала функцијата, може по негово барање да му миру-
ваат правата утврдени со овој закон. 

Член 9 
Во случај на смрт, претседателот на Републиката на 

кого му престанала функцијата се погребува на држа-
вен трошок и со државни почести, доколку не искажал 
поинаква волја во својот тестамент. 

Член 10 
Финансиските и административно-техничките ра-

боти за потребите на претседателот на Републиката на 
кого му престанала функцијата, ги врши надлежната 
служба на Владата на Република Македонија. 

Член И 
Претседателот на Републиката на кого му преста-

нала функцијата има право на материјални трошоци за 
потребите при остварување на неговите активности. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во 
Буџетот на Републиката во висина од 8% од средствата 
утврдени во Буџетот за претседателот на Република 
Македонија. 

Член 12 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на претсе-

дателот на Републиката на кого му престанала функци-
јата пред влегувањето во сила на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија41. 



Стр. 4418 ~Бр. 79 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 декември 1999 , 

1919. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за осигурувани, 

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

Број 07-4568/1 За претседател 
14 декември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател 
на Собранието на Република 

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

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климова^, с.р. 

* 

3 А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ З А ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Законот за осигурување („Службен весник на 
Република Македонија*' број 49/97) член 6 се менува и 
гласи: 

„(1) Друштвото за осигурување може да ги врши 
следниве видови на осигурување, односно реосигуру-
вање: 

1) осигурување на живот и 
2) неживотно осигурување. 
(2) Осигурувањето на живот опфаќа осигурување на 

лица кај кои се кумулираат средства на заштеда или 
средства за покритие на зголемените ризици во подоц-
нежните години од осигурувањето. 

(3) Неживотното осигурување ги вклучува следниве 
групи: 

1) Осигурување од последици на несреќен случај 
(незгода); 

2) Здравствено осигурување, покрај задолжител-
ното здравствено осигурување; 

3) Осигурувани на возила (каско); 
4) Осигурување на воздухоплови и пловни објекти 

(каско); 
5) Осигурував на стока во превоз; 
6) О с и г у р у в а ј на Имот од пожар и некои други 

опасности; 
7) Останати осигурувања на имот; 
8) Осигурување од одговорност на сопствениците 

на моторни возила; 
9) Осигурувани од одговорност на сопствениците 

на воздухоплови и пловни објекти; 
10) Осигурување од одговорност за дејноста што се 

извршува; 
11) Осигурување на кредити и гаранции; 
12) Осигурување од финансиски загуби; 
13) Осигурување на штедни влогови, покрај4 задол-

жителното осигурување на штедни влогови утврдено со 
закон и 

14) Осигурувани на правна заштита. 
(4) Друштвото за осигурување може да врши еден 

или повеќе видови на осигурување, односно реосигуру-
( вање. 

(5) Видовите и групите во рамки на тие видови на 
осигурување, односно реосигурување, поблиску се 
определуваат со актот за основање и со Статутот на 
друштвото за осигурувани." 

Член 2 
Во член 7 став 2 се менува и гласи:: 
„(2) По исклучок од став 1 на овој член, за ризиците 

што загрозуваат трети лица или нивниот имот, со закон 
се пропишува задолжително осигурување." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) За ризиците што претставуваат општа опасност 

за добрата од општ интерес за Република Македонија и 
за државниот имот, како и за осигурување од нематери-
јални ризици, со закон може да,сте пропише задолжи-
телно осигурување." 

Член 3 
Во член 8 став 2 точката на крајот од реченицата се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а до-
колку тие не ги прифатат, ги реосигурува во стран-
ство". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) По исклучок од став 1 на овој член, друштвото 

за осигурување може да се реосигурува во странство 
ако: 

1) домашните друштва регистрирани за активно ре-
осигурување не го прифаќаат за покривање вишокот на 
ризикот или 

2) условите на странскиот реосигурувач се економ-
ски поповолни од условите на домашните реосигуру-
вачи и под услов друштвото за осигурување да им пону-
дило на домашните друштва регистрирани за активно 
реосигурување, а тие да го одбиле реосигурувањето под 
условите кои ги прифаќа странскиот реосигурувач." 

Член 4 
Во член 9 став 1 запирката и зборовите: „според 

видовите на осигурување, односно реосигурување што 
ги врши" се бришат. 

Во точката 4) по зборот „реосигурување" се става 
точка, а сврзникот „и" и точката 5 се бришат. 

Член 5 
Во член 10 став 2 се менува и гласи: 
„(2) По исклучок од став 1 на овој член, за осигуру-

вање од ризици што претставуваат општа опасност за 
добрата од општ интерес за Република Македонија и за 
државниот имот, за ризици што загрозуваат трети лица 
или нивниот имот, како и за осигуруван>е*од нематери-
јални ризици, Република Македонија може да основа 
акционерско друштво за осигурување во државна соп-
ственост." 

Ставот 3 се брише. 
Член 6 

Во член 11 став 2 во четвртиот ред по зборот „фи-
зичко" се додаваат зборовите: „или правно", на крајот 
од реченицата точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „а странско друштво за осигуру-
вање најмногу до 65% од акциите на друштвото за оси-
гурување со право на управување". 

Во став 3 по зборот „член" се додаваат зборовите: 
„врз основа на претходно добиено одобрение од мини-
стерот за финансии", а бројот „49%" се заменува со 
бројот „80%". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Вкупното странско учество во друштвото за осигу-

рување може да биде најмногу до 65% од акциите на 
друштвото со право на управување, односно до 80%, 
врз основа на претходно добиено одобрение од став 3 на 
овој член." 
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Член 7 
Во член 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„ (2) Основната главнина уплатена во пари при осно-

вање на друштво за осигурување не може да биде по-
мала од денарската противвредност на: 

1) 1.500.000 ДЕМ ако друштвото се основа за 
вршење на работите на осигурување на живот; 

2) 1.500.000 ДЕМ ако друштвото се основа за 
вршење на работите на неживотно осигурување; 

3) 2.000.000 ДЕМ ако друштвото се основа за 
вршен>е на работите на реосигурување и 

4) 100.000 ДЕМ ако друштвото се основа за вршење 
на други работи на осигурување." 

Член 8 
Во член 13 став 2 зборовите: „нови видови и групи" 

се заменуваат со зборовите: „нов вид". 
Член 9 

Во член 14 став 2 зборовите: „регистарот во реги-
старскиот суд" се заменуваат со зборовите: „регистарот 
во кој се запишани". 

Член 10 ' 
Во член 18 зборовите: „и групи" се бришат. 

Член 11 
Во член 22 став 1 точка 1 зборовите: „осигурително 

технички резервации" се заменуваат со зборовите: 
„технички резерви", а бројот „85" се заменува со бројот 
„30". 

Точката 4 се менува и гласи: „ако не ги вложува 
средствата на математичката резерва и на другите ре-
зерви, согласно со одредбите од овој закон.44 

Во точка 5 зборовите: „животни осигурувања" се 
заменуваат со зборовите: „осигурува![>сто на живот". 

Во точка 7 зборот „стекне" се заменува со зборо-
вите: „овозможи стекнува! 1>е". 

Член 12 
Во член 24 став 1 точка 3 зборот „осигурително" се 

брише, а зборовите: „животни осигурувања" во четвр-
тиот и во •седмиот ред се заменуваат со зборовите: „оси-
гурувам>е на живот". 

Во точка 2 по зборот „групи" сс додаваат зборовите: 
„во рамки на тие видови". 

Во точка 5 зборовите: „осигурително-техничките 
резервации и резерви" се заменуваат со зборовите: 
„технички и други резерви". 

Член 13 
Во член 28 по зборот „сигурност" запирката и збо-

ровите: „средства на математичка резерва" се бришат. 
Член 14 

Членот 30 се менува и гласи: 
„Заради трајно обезбедување на извршувањето на 

обврските по договорите за осигурувани и реосигуру-
ван>е, друштвото за осигурување с должно да формира 
технички резерви, што се утврдуваат и водат според 
осигурително-техничкитс начела и сметководните 
стандарди, кои се состојат од: 

1) преносни премини; 
2) резерви за штети и 
3) математичка резерва за осигурувани на живот." 

Член 15 
По член 30 се додаваат три нови члена 30-а, 30-6 и 

30-в, кои гласат: 
„Член 30-а 

Преносна премија с дел од премијата што се прене-
сува во идниот пресметковен период во сразмер меѓу 

истечениот осигурителен период и преостанатиот пе-
риод до истекот на договорот за осигурување. 

Член 30-6 
Резервите за штети се издвоени средства за оцене-

тите обврски за пријавените настанати, но се уште не-
решени штети и оценетите обврски за настанати, но се 
уште непријавени штети. 

Член 30-в 
Математичката резерва за осигурување на живот е 

разлика меѓу сегашната вредност на сите идни обврски 
на друштвото за осигурување по договорот за осигуру-
вање или реосигурување на живот и сегашната вред-
ност на сите идни обврски на договарачот на осигурува-
њето по тие договори." 

Член 16 
Членот 32 се брише. 

Член 17 
По член 33 се додаваат два нови члена 33-а и ЗЗ-б, 

кои гласат: 
„Член 33-а 

Средствата за превентива се средства наменети за 
спречување или намалување на евентуални штети и не : 
среќни случаи. 

Член ЗЗ-б 
(1) Резерви на сигурност се средства наменети за 

покривање на обврските од осигурувањето во подолг 
временски период. 

(2) Друштвото за осигурување е должно во! резер-
вите на сигурност да издвои најмалку 1/3 од остварената 
добивка искажана по Годишната сметка, ако добивката 
не се користи за покривана на загубите од претходните 
години. 

(3) Друштвото за осигурување што формирало ре-
зерви на сигурност најмалку во висина на 50% од оства-
рената просечна премија на осигурување во последните 
две години, при што премиите од претходните години се 
зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, 
сметајќи ја и годината за која се распоредува остваре-
ната добивка, не е должно да издвојува од добивката во 
резервите на сигурност." 

Член 18 
Во член 34 зборовите: „средствата вложени во инве-

стиции и од други вложувања" се заменуваат со зборот 
„финансирање". 

. Член 19 
Во член 35 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Расходи на друштвото за осигурување се трошо-

ците за исплата на штетите, премијата по основа на 
^осигурување и реосигуруван>е, издвојуван>ата за пре-
вентива, техничките резерви, резервите за масовни и 
катастрофални штети, посебната резерва за обезбеду-
в а в од ненаплатени побарувала по денова на преми-
ите и други деловни расходи, расходите на финанси-
рање и вонредни расходи." 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 20 
Во член 36 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 кој станува став 1 се менува и гласи: 
„(1) Издвојувањата за технички резерви и посебната 

резерва, освен издвојувањата за математичка резерва, 
се приход во следниот пресметковен период.44 

Ставот 3 се брише. 
Ставот 4 кој станува став 2 се менува и гласи: 
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„Начинот на пресметувањето и висината на делот од 
премијата на осигурување, односно реосигурување што 
се издвојува за техничките резерви и за резерви за ма-
совни катастрофални штети, како и издвојувањето за 
другите резерви, се утврдува со општ акт на друштвото « 

Член 21 
Членот 37 се брише. 

Член 22 
Во член 38 став 2 точка 3 по зборот „акционерите" 

запирката и зборовите: „односно вложувачите" се бри-
шат. 

Точката 4 се менува и гласи: 
„Издвојувал>е на дополнителни суми по осигурување 

на живот." 
Член 23 

Членот 39 се брише. 
Член 24 

Во член 41 став 1 точката 4 се брише, а точката 5 
Станува точка 4. 

Член 25 
Во член 45 став 2 точка 3 по зборот „добивка" се 

става точка и запирка, а сврзникот „и" се брише. 
Во точката 4 точката на крајот од реченицата се 

заменува со точка и запирка и се додава сврзникот „и". 
По точката 4 се додава нова точка 5), која гласи: 
„5) резерви за масовни катастрофални штети." 

Член 26 
Во член 46 став 1 точка 3 алинеја а) на почетокот од 

реченицата пред зборот „од" се додава бројот „12% ", а 
во алинеја б) на почетокот од реченицата пред зборот 
„од" се додава бројот „20% " 

Член 27 
Членот 49 се менува и гласи: 
„(1) Друштвото за осигурувал>е ги држи средствата 

на сметки и во пласмани во Република Македонија и 
при работењето со тие средства е должно да се грижи за 
сигурноста на пласманите, односно вложувањата за да 
не ја загрози нивната вредност и сопствената ликвид-
ност при извршувањето на своите обврски. 

(2) Вкупните вложувања на друштвото за осигуру-
вање не може да надминат 35% од гарантниот фонд на 
друштвото. 

(3) Во рамките на износот од став 2 на овој член, 
одделните вложувања може да изнесуваат најмногу до: 

1) 15% од гарантниот фонд за вложувања во недвиж-
ности; 

2) 15% од гарантниот фонд за вложувања во акции и 
во други хартии од вредност, како обврзници, удели во 
инвестициони фондови и други инструменти со кои се 
тргува на пазарот на пари и краткорочни хартии од 
вредност и на ефектната берза и 

3) 10% од гарантниот фонд за аконтации и заеми 
што друштвото, според општите услови на осигурува-

њето, ги одобрува со презентација на сопствените по-
лиси за кои премијата е навремено уплатена, При што 
одделното вложување на друштвото за осигурување во 
вакви заеми не може да надмине 1% од гарантниот 
фонд. 

(4) По исклучок од став 2 на овој член, друштвото за 
осигурувани може да ги користи средствата на гарант-
ниот фонд без ограничување, почитувајќи ги принци-
пите на ликвидност, сигурност и рентабилност, за одо-
брувал>е заеми на банки и на правни лица преку банка 
или со обезбедувал>е на банкарска гаранција. 

(5) Вкупниот износ на заемите од став 4 на овој член 
одобрени преку една банка може да изнесува најмногу 

до 50% од гарантниот фонд на друштвото за осигуру-
вање. 

(6) Вкупниот износ на сите заеми одобрени на еден 
заемобарател може да изнесува најмногу до 10% од 
гарантниот фонд на друштвото за осигурување. 

(7) Заемите од став 4 на овој член се одобруваат со 
рок на враќање најмногу до една година." 

Член 28 
Насловите и членовите 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92 и 93 се бришат. 

Член 29 
Во член 98 став 1 зборовите: „осигурително-технич-

ките резерват ч и на резервите" се заменуваат со збо-
ровите: „техничките резерви и другите резерви". 

Член 30 
Во член 109 став 2 зборот „резервација" се заменува 

со зборот „резерва", а во насловот пред член 111, во 
членот 111 и во член 112 став 2 зборот „резервации" се 
заменува со зборот „резерви". 

Член 31 
Во член 121 став 1 точка 5 бројот „32" се заменува со 

бројот „30". 
Во точка 6 бројот „39" се заменува со бројот „336". 
Точката 15 се менува и гласи: 
„не формира технички резерви (член 30)." 

Член 32 
Во член 122 став 1 се додава нова точка. 1, која гласи: 
„1) ако се осигура, односно реосигура во странство 

спротивно на овој закон (членови 2 и 8)." 
Точката 1) станува точка 2). 
Во став 2, зборот „дејствието" се заменува со зборот 

„дејствијата". 
Член 33 

Постојните друштва за осигурување се должни сво-
ето работел>е и основачките и други акти да ги усогла-
сат со одредбите од овој закон до 30 јуни 2000 година и 
истите да ги достават до Министерството за финансии 
во рок од 15 дена од денот на усогласувањето. 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

1920. 
Врз основа на член 31 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 ноември 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ОДО-
БРУВАЊЕ ПОЗАЈМИЦА ЗА ДОФИНАНСИРАЊЕ НА 

ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ • 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на: 

- Одлуката на Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија за одобрување на позајмица за дофинансирање 
на изградбата на станбен објект А1 - Автокоманда -
Скопје бр. 02-4334/13 од 2 ноември 1999 година и 

- Одлуката на Управниот одбор на ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, за одобрување на позајмица за дофинансирање 
на изградбата на станбен објект С-6 „Градска порта" -
Скопје број 02-4334/13-1 од 2 ноември 1999 година. 
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1922. 
Врз основа на член 37 од Законот за платниот промет ("Службен 

весник на РМ" бр.80/93, 9/94, 65/95, 71/96 и 7/98), министерот за финансии 

донесува 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДИНСТВЕНИ 

ИНСТРУМЕНТИ-ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Во Упатството за формата, содржината и употребата на 

единствени инструменти-обрасци за вршење на работите на платниот промет во 

Република Македонија ("Службен весник на РМ " бр. 21/94, 37/94, 54/94, 51/97, 

1/98 и 21/98) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во точка 6 ставот 3, се менува и гласи: 

„Извештајот зауплата останува во Заводот". 

2. Во точка 6в. ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за уплата останува во Заводот" 

3. Во точка 9 ставот 4 се менува и гласи: 

„Извештајот за уплата останува во Завддот" 

4. Во точка 12 ставот 4 се менува и гласи: 

„Извештајот за исплата останува во Заводот". 

5. Во точка 15 став 2 последната реченица се менува и гласи: 

„Исплатената упатница останува во Заводот". 

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

Бр 23-5217/2 Претседател на Владата 
30 ноември 1999 година наРепублика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с. р. 

1921. 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на РМ" бр. 36/75, 
41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.11.1999 го-
дина, 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 земјо-

делско земјиште кое претставува КП бр. 1292/1 во 
површина од 3.477 м2, 2 класа во м.в. „Село" КО Д. 
Оризари - Битола, заведено во имотен лист бр. 694 
сопственост на Република Македонија - корисник З К 
„Пел агонија" - Битола, со земјоделско земјиште кое 
претставува 5/40 дел од КП бр. 876 во м.в. „Половина" 
во површина од 251 м2, 2 класа, 5/40 дел од КП бр. 877 

во м.в. „Поповица" во површина од 66 м2 и 5/40 дел од 
КП бр. 878 во м.в. „Поповица" во површина од 4.314 м2, 
2 класа, или вкупна површина од 4.631 м2 сите во КО Д. 
Оризари - Битола, заведени во имотен лист бр. 1584, 
сопственост на Пецо Илиевски од с. Д. Оризари - Бито-
ла. 

Член 2 
Со оваа одлука престанува правото на користење на 

земјоделското земјиште опишано во член 1 од оваа 
одлука на З К „Пелагонија" - Битола. 

Член 3 

Договорот за замена на правото на сопственост на 
недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе го склучи 
министерот за финансии. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-5486/1 Претседател на Владата 
30 ноември 1999 година наРепублика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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6. Во точка 18 ставот 3 збировите „му се_ доставува на 

налогодавачот" се заменуваат со зборовите „остануваат во Заводот". 

7. Во точка 21 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за одобрување останува во Заводот". 

8. Во точка 24 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за одобрување останува во Заводот". 

Во истата точка ставот 4 по зборот: „уплата" запирката се 

заменува со точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат. 
> 

9. Во точка 27 ставот 3 се менува и гласи: 
„Извештајот за задолжување - одобрување останува во Заводот. 

10. Во точка 30 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за задолжување и Извештајот за одобрување 

остануваат во Заводот". 

Во истата точка ставот 4 се брише. 

11. Во точка 33 ставот 4 се менува и гласи: 

„Извештајот за исплата и Извештајот за уплата остануваат во 

Заводот". -

Во истата точка ставот 5 се брише. 

12. Во точка 36 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за задолжување и Извештајот за одобрување 

остануваат во Заводот". 

Во истата точка ставот 4 се брише. 

13. Во точка 40 ставот 1 се менува и гласи: 

„Збирниот извештај за одобрување-задолжување (Обр. бр. 49 

ЗПП) го изготвува Заводот и е составен дел на Изводот за промените и 

состојбата на средствата на сметката". 

14. Точка 41 се менува и гласи: 

" Збирниот извештај за одобрување-задолжување содржи: 

1) назив и седиште на организационата единица на Заводот; 

. 2) реден број на налогот; 

3) назив и седиште на примачот-налогодавачот; 

4) број на сметката на примачот-налогодавачот; 

5) назив и седиште на банката-депозитор; 

6) даночен број на примачот-налогодавачот; 

7) износ во денари; 

8) шифра; 



9) назив и адреса на уплатувачот-примачот; 

10) цел на дознаката; 

11) повикување на број (задолжување); 

, 12) повикување на број (одобрување); 

13) вкупно налози; 

14) вкупно денари; 

15) податоци за рекламација". 

15. Во точка 42 зборовите: "со дневниот извештај за промените и 
\ 

состојбата на средствата на сметката", се бришат. 

16. Во точка 45 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за задолжување и Извештајот за одобрување 

остануваат во Заводот". 

Во истата точка ставот 4 се брише. 

17. Во точка 48 ставот 3 се менува и гласи: 

„Извештајот за одобрување останува во Заводот". 

18. Во точка 51 ставот 4 се менува и гласи: 

„Извештајот за задолжување останува во Заводот". 

19. Во точка 54 ставот 4 се менува и гласи: 

„Извештајот за отворен акредитив останува во Заводот". 

20. Во точка 57 во ставот 4 зборовите: "бројот на ознаката за 

поврзување" се заменуваат со зборовите: "шифрата на плаќање". 

Во истата точка во* ставот 5 зборовите: "ознаката за поврзување" 

се заменуваат со зборовите: "шифрата на плаќање". 

Во истата точка во ставот 7 зборовите: "го внесува бројот на 

ознаката за поврзување" Се заменуваат со зборовите: "ја внесува шифрата на 

плаќање", а зборовите: „ако за таа цел на плаќањето е пропишана ознаката за 

поврзување" се бришат. 

Во истата точка во ставот 8 зборовите: "бројот на ознаката за 

поврзување" се заменуваат со зборовите: "шифрата на плаќање". 

21. Точката 60 се менува и гласи : 

"Налогодавачот за два или повеќе налози за плаќање (Налог за 

пренос - Обр. бр. 40 ЗПП, Посебен налог за пренос - Обр. бр. 41 ЗПП и Налог за 

пресметка - Обр. бр. 42 ЗГТП), на Заводот му доставува посебна консигнација за 

секој вид на образец. 

Налозите за плаќање (Бариран чек - Обр. бр. 20 ЗПП, Налог за 

наплата - Обр. бр. 43 ЗПП, Пресметковен чек - Обр. бр. 45 ЗПП и Акцептен 
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налог - Обр. бр. 46 ЗПП) налогодавачот ги поднесува во Заводот без 

консигнација. 

Налозите за готовински плаќања (уплатни и исплатни) (Општа 

уплатница Обр.бр. 10 ЗПП, Даночна уплатница Обр.бр. 10 ДУ ЗПП, Посебна 

уплатница Обр.бр. 11 ЗПП и Чек 0бр.бр.20 ЗПП) се поднесуваат во Заводот без 

консигнација." 

22. Во точка 62 во ставот 1 по зборот: „издаваат" се додаваат 

зборовите: „и пополнуваат". 

Во истата точка ставот 2 се брише. 

23. Во точка 63 под а) ставот 1 зборовите: "единствениот план на 

сметки на општественото сметководство" се заменуваат со зборовите. 

"Единствениот план на сметки за вршење на платниот промет во Заводот за 

платен промет". 

Во истата точка под б) последната реченица се менува и гласи: 

"Се запишува целосен или скратен назив и седиште на 

учесниците во платниот промет според судската регистрација". 

Во истата точка под в) на крајот се додава нова реченица која 

гласи: 

"Просторот определен за запишување на елементот даночен број 

(единствен матичен број) се наоѓа на левата страна од налозите за плаќање, 

освен кај инструментот за готовинско плаќање Даночна уплатница (Обр.бр. 10-

ДУ ЗПП), кој простор се наоѓа на десната страна од налогот за плаќање". 

Во истата точка под г) во втората реченица зборовите "скратен 

назив" се заменуваат со зборовите "целосен или скратен назив", а по зборот 

„депозитор" се додаваат зборовите „според судска регистрација". 

Во истата точка под ѓ) по зборовите: "цел на наплатата" се 

додават зборовите: "цел на исплатата, односно основ на исплатата", зборовите: 

"и слично" се бришат, а зборовите: "на со пропис утврдениот обем на контрола 

во постапката на претходна контрола "се заменуваат со зборовите: "проверка 

при приемот на налогот за плаќање". 

Во истата точка под е) во ставот 1 зборовите: "Број на ознаката за 

поврзување" и "Ознаката за поврзување" се заменуваат со зборовите: "шифрата 

на плаќање", а зборовите: "Прегледот на ознаките за поврзување и 

објаснувањето за запишување на "броевите на ознаките за поврзување " на 

инструментите на платниот промет" се заменуваат со зборовите: "Прегледот на 
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шифрите на плаќање и објаснување за нивно запишување во налозите за 

плаќање." 

Во истата точка под е) во ставот 2 зборовите, "во комбинација со 

податокот шифра на расчленетиот промет" се бришат, а по зборот: "средства" 

запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат. 

Во истата точка под е) во ставот 3 зборовите: "број на ознаката за 

поврзување" се заменуваат со зборовите: "шифра на плаќање", а последната 

реченица се брише. 

Во истата точка под е) во ставот 4 зборовите: "број на ознаката за 

поврзување" се заменуваат со зборовите: "шифра на плаќање". 

Во истата точка под ж) во ставот 3 зборот " контото" се заменува , 

со зборот "сметката". 

Во истата точка под ж) во ставот 6 втората реченица се брише. 

Во истата точка под ж) ставот 10 се менува и гласи: 

„Имателот на сметката го користи просторот на елементот 

„повикување на број" и за запишување на податоци без број на модел". 

Во истата точка под з) зборот: "достасаност" во првиот и вториот 

ред се заменува со зборот: "втасување" 

Во истата точка под ѕ) по зборовите: "ознака на" се додаваат 

зборовите: "местото и", а во вториот ред по зборот "внесува" се додаваат 

зборовите '*местото и" 

Во истата точка под и) зборот: "достасаноста" се заменува со 

зборот: "втасување". 

24. Во точка 64 ставот 2 потточката а) се брише. Постојните 

потточки б). в) и г) стануваат потточки а), б) и в). 

25. Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог број 1, кој е 

составен дел на ова Упатство. 

26. Во Прилогот број 5 образецот Збирен извештај за одобрување-

задолжување (Обр.бр. 49 ЗПП) се заменува со нов образец. 

И. Ова упатство влегува во сила • наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе "се применува 

од 01. Јануари 2000 година. 

Бр. 07-13948/1 
8 декември 1999 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Борис Стојмснов, с.р. 
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ПРИЛОГ БР. 1 
ПРЕГЛЕД 

НА ШИФРИТЕ НА ПЛАЌАЊЕ И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА НИВНО ЗАПИШУВАЊЕ 
ВО НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

Шифра 
на Цел на дознаката 

плаќања 
1 2 

1 Плаќање даноци, царина, такси, придонеси и други обврски 

10 Данок на промет на производи и услуги 
11 Акцизи 
12 Царини и други увозни давачки 
13 Такси и други давачки 
14 Данок од добивка 
15 Придонеси од добивка 
16 Персонален данок од доход 
17 Придонеси од плата и од други лични примања 
18 Останати даноци и придонеси 
19 Плаќање по решенија на Управа за јавни приходи 
2 Исплата На личѓш примања 

20 Исплата на нето плати 
21 Исплата на ученици и студенти 
22 Исплата на пензии 
23 Исплата на надоместок за хранарина на работници 
24 Исплата на надоместок за регрес за годишен одмор 
25 Исплата на надоместок за превоз на работници 

26 Исплата на други лични примања 

3 Плаќање по основ на промет на производи стоки и услуги и плаќање 
по основ на осигурување на средства 

30 Плаќање по основ на промет на стоки помеѓу правните субјекти, освен 
по основ на инвестиции 

31 Плаќање по основ на извршени услуги помеѓу правните субјекти, освен 
по основ на инвестиции 

32 Плаќање по основ на промет на стока и услуги по основ на инвестиции 
33 Плаќање на обврски пред прием на фактура 
34 Аванси 
35 Плаќање на правните субјекти по основ на осигурување на средствата " 
36 Плаќање по основ на промет на стока и услуги од/на граѓани 
37 Плаќање по основ на осигурување од/на граѓани 

39 Плаќање по судски решенија и др. извршни налози и' одлуки на органи, 
освен на Управата за јавни приходи 

4 Наплата на чек, акцептен налог, меница и гаранција 

40 Наплата на чек, освен по основ на инвестиции 
41 Наплата на чек по основ на инвестиции 
42 Наплата на гаранција освен по основ на инвестиции 
43 . Наплата на гаранција по основ на инвестиции 
44 Наплата на меница, освен по основ на инвестиции 
45 Наплата на меница по основ на инвестиции 
46 Наплата на акцептен налог освен по основ на инвестиции 
47 Напнатана акцептен налог по основ на инвестиции 

5 Плаќање со индосамент, пресметковно плаќање и плаќање по основ 
на кредит и од депозит 

50 Плаќање со индосамент 4 ^ 
51 Плаќање со компензација < 
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52 Плаќање со цесија 
53 Плаќање со преземање на долгот 
54 Плаќање со асигнација 
55 Плаќање по основ на одобрени кредити 
56 Пренос во депозит * 
57 Плаќање по основ на отплата на кредит 

58 Плаќање од средства на депозит 

6 Плаќање на запрени обврски, уплата за солидарни и хуманитарни 
цели 

60 Запрени членарини од нето плати 
61 Запрени членарини од пензии 
62 Запрени членарини од други лични примања 
63 Запирања по основ на кредити од нето плати 
64 Запирања по основ на кредити од пензии 
65 Запирања по основ на кредити од други лични примања 
бб Други запирања од нето плати 
67 Други запирања од пензии 
68 Други запирања од други лични примања 
69 Уплата за солидарни и хуманитарни цели 
7 Камата и провизија 

70 Плаќање камата на кредит 
71 Плаќање камата на неплатени јавни приходи 
72 Плаќање камата на депозит по видување 
73 Плаќање камата на депозит по видување на граѓани 
74 Плаќање провизија 
8 Уплата на пазар, пријава на уплата и пријава на исплата 

80 Дневен пазар во готово 
81 Дневен пазар но чекови по тековни сметки на граѓаните 
82 Пријава на уплати 
83 Пријава на исплати 
9 Здружување И пренос на средства и плаќање по овластување 

90 Пренос по основ на вложувања и заедничка наплата на приходите 
91 Распоред на средствата од уплатните сметки на јавните приходи 
92 Плаќања по овластување и за сметка на учесникот во плаќањето 
93 Пренос од средствата на буџетот 
94 Пренос од средствата на органи, организации и фондови 
95 Пренос на средствата на делот на правно лице и обратно 
96 Пренос на средствата од сметката на правниот субјект на тековна 

сметка на граѓанинот 
97 Пренос на средствата од жиро сметката на другите сметки на ист 

имател н& сметка и обратно 
98 Враќање по основ на вложувања 
0 Пренос на денарска противвредност и останати плаќања 

01 Откуп на земјоделски производи ч 
02 Пренос на денарска противвредност по основ на откуп на девизи 
03 Останати плаќања 
04 Исплата на пари во готово согласно важечките прописи 
05 Сторнирање на налози 

Шифрата на плаќања се утврдува врз основа на описот на целта на 

дознаката. Нумеричките ознаки на шифрата на плаќање на налогот за плаќање 

во претполето на елементот "шифра" се запишуваат според следното 

објаснување: 
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1) Шифра на плаќање 10 - Данок на промет на производи и услуги, 
се користи за плаќање данок на промет на производи и услуги. 

2) Шифра на плаќање 11 - Акцизи, се користи за плаќање акцизи. 

3) Шифра на плаќање 12- Царини и други увозни давачки, се 

користи за плаќање на царини и други увозни давачки. 

4) Шифра на плаќање 13 - Такси и други давачки, се користи за 
плаќање на такси и други давачки (паричен надоместок за користење на 
градежно земјиште, прекршочни казни и друго). 

5) Шифра на плаќање 14 - Данок од добивка, се користи за 

плаќање на данок од добивка. 

6) Шифра на плаќање 15 - Придонеси од добивка, се користи за 

плаќање на придонеси од добивка. 

7) Шифра на плаќање 16 - Персонален данок од доход, се користи 

за плаќање на персонален данок од доход. 

8) Шифра на плаќање 17 - Придонеси од плата и од други лични 

примања, се користи за плаќање придонеси од плата и од други лични 

примања. 

9) Шифра на плаќање 18 - Останати даноци и придонеси, се 
користи за плаќање на сите останати даноци и придонеси кои не се опфатени со 
шифра на плаќање од 10,11,14,15,16 и 17 (данок на имот, приходи од имот и 
слично) 

10) Шифра на плаќање 19 - Плаќање по решенија на Управа за 
јавни приходи, се користи при наплата од сметката на правнирт субјект по основ 
на решенија издадени од Управа за јавни приходи донесени во врска со напред 
споменатите основи (шифра 10 до 18). Оваа шифра се користи и при присилна 
наплата на даноци и придонеси на налозите кои ги изготвува Заводот за 
платен промет, согласно законските овластување. Во налогот со кој се извршува 
решението, во полето повикување на број - одобрување, задолжително да се 
внесе бројот на решението. 

11) Шифра на плаќање 20 - Исплата на нето плати, се користи при 
исплатата на нето плати и надоместоци на нето плати за работа со полно, 
неполно или скратено работно време, односно за работа подолга од полното 
работно време - во вид на аконтација и по пресметката на вкупната 
заработувачка. 
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12) Шифра на плаќање 21 - Исплата на ученици и студенти, се 
користи за исплата на услуги на студентската односно младинската задруга како 
и исплати кои студентската односно младинската задруга ги врши во гоуово или 

со пренос на штедна книшка или на тековна сметка на членовите на тие задруги. 
» \ 

13) Шифра на плаќање 22 - Исплата на пензии, се користи з;а 
означување на исплатата на пензиите. 

14) Шифра на плаќање 23 - Исплата на надоместок за храна на 
работници, се користи за исплата на надоместок за храна на работници. 

15) Шифра на плаќање 24 - Исплата на надоместоци за регрес на 
годишен одмор се користи за надоместок на регрес за годишен одмор на 
работниците. 

. • • - I / 

16) Шифра на плаќање 25 - Исплата за надоместок за превоз на 
работници се користи ^а надоместок на трошоците за превоз на работниците на 
работа и од работа. 

17) Шифра на плаќање 26 - Исплата на други лични примања се 
користи з а : 

- надоместоци на заработувачка за време на привремена 
спреченост за работа поради болест, несреќа предизвикана на работа и 
заболување од професионална болест - по истекот на првите 60 дена од 
боледувањето; 

- надоместоци за време на отсуствување поради бременост и 
породување, надоместоци за новороденче; 

- други права по основ на здравствено осигурување; 
. - додаток за деца; 

-.боречки права; 
- социјална помош; 
- примања на инвалиди; 
- стипендии; 
- надоместоци за работа по договори; 
- други надоместоци за работа на ученици и студенти; 
- дневници и трошоци за превоз за службени патувања; 
- теренски додаток за време работа и престој намерен; 
- надоместоци за одвоен живот од семејството; 
- примања на привремено невработени лица; 
- јубилејни награди; 
- стипендии; 



- уписнини; 

- испратнини и друго, 

- земјоделски пензии, 

- дивиденда 

18) Шифра на плаќање 30 - Плаќање по основ на промет на стока, 

освен по основ на инвестиции, се користи за плаќање помеѓу правните субјекти 

за измирување на обврските од должничко-доверителските односи настанати по 

основ на набавка на стока и материјали. 

19) Шифра на плаќање 31 - Плаќање по основ на извршени 

услуги, освен по основ на инвестиции, се користи за плаќање помеѓу правните 

субјекти за измирување на обврските по основ на извршени услуги. 

20) Шифра на плаќање 32 - Плаќање по основ на промет на стока и 

услуги по основ на инвестиции, се користи за плаќање на промет на стока и 

услуги по основ на инвестиции. 

21) Шифра на плаќање 33 - Плаќање на обврски пред прием на 

фактура, се користи за плаќање обврски помеѓу учесниците за кои не е примена 

фактура, а рокот за плаќање достасал. 

22) Шифра на плаќање 34 - Аванси, се користи за означување на 

плаќањето на договорениот аванс. 

23) Шифра на плаќање 35 - Плаќање на правните субјекти по 

основ на осигурување на средствата, се користи за: 

- плаќање на премии на осигурување и реосигурување, 

- плаќање на надоместок на штета по осигуран ризик. 

24) Шифра на плаќање 36 - Плаќање по основ на промет на стока и 

услуги од/на граѓани, се користи за плаќање од граѓани по основ на набавка на 

стока и материјали и по основ на извршени услуги (плаќање на градинка, 

партиципација, плаќање за користење на радио-дифузни такси од страна на 
превозниците, потпорен фонд на факултетите и слично) и за плаќање на Граѓани~< 
по основ на промет на производи и услуги. 

25) Шифра на плаќање 37 - Плаќање по основ на осигурување 

од/на граѓани, се користи за плаќање од граѓани и на граѓани по основ на 

осигурување и надоместок на штета по осигуран ризик и на граѓани . 

26) Шифра на плаќање 39 - Плаќање по судски решенија и други 
извршни налози и одлуки на органи, освен на Управата за јавни приходи се 
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користи при наплата од сметката на правниот субјект по основ на шифрите на 
плаќање од 10 до 58 и од 70 до 74. Во налогот со кој се извршува решението, во 
полето повикување на број - одобрување, задолжително да,се внесе бројот на 
решението (И.бр.) 

27) Шифра на плаќање 40 - Наплата на чек, освен по основ на 
инвестиции, се користи за наплата на сите видови чекови освен чековите по 
тековни сметки на граѓаните. 

28) Шифра на плаќање 41--- Наплата на чек, по основ на 
инвестиции, се користи за наплата на сите видови чекови освен чековите по 
тековни сметки на граѓаните по основ на инвестиции. 

29) Шифра на плаќање 42 - Наплата на гаранција освен по основ 
на инвестиции, се користи за наплата на побарувања од средствата на 
давателот на гаранцијата и супергаранцијата (делумно или во целост), како и за 
регресирање на давателот на гаранцијата освен по основ на инвестиции. 

30) Шифра на плаќање 43 - Наплата на гаранција по основ на 
инвестиции, се користи за наплата на побарувања од средствата на давателот 
на гаранцијата и супергаранцијата (делумно или во целост), како и за 
регресирање на давателот на гаранцијата по основ на инвестиции. 

31) Шифра на плаќање 44 - Наплата на меница, освен по основ на 
инвестиции, се користи за плаќање по меница од средствата на издавачот на 
меницата - трасантот, и при пренос на средствата по основ на есконт на меница, 
освен за плаќање по основ на инвестиција. Со оваа шифра се обележува и 
налогот со кој се врши наплата на меница од авалист. 

32) Шифра на плаќање 45 - Наплата на меница, по основ на 
инвестиција, се користи за плаќање по меница од средствата на издавачот на 
меницата - трасантот, и при пренос на средствата по основ на есконт на меница, 
за плаќање по основ на инвестиција..Со оваа шифра се обележува и налогот со 
кој се врши наплата на меница од авалист. 

33) Шифра на плаќање 46 - Наплата на акцептен налог, освен по 
основ на инвестиции, се користи за наплата на побарувањата по основ на 
промет на стоки и услуги, по основ на кредити и други побарувања. 

34) Шифра на плаќање 47 - Наплата на акцептен налог, по основ 
на инвестиции, се користи за наплата на побарувањата по основ на промет на 
стоки и услуги, по основ на кредити и други побарувања 

35) Шифра на плаќање 50 - Плаќање со индосамент, се користи на 
налогот кој правниот субјект го поднесува на носителот на платниот промет за 
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извршено измирување на обврските со индосирање на меница и други хартии од 

вредност. 

36) Шифра на плаќање 51 - Плаќање со компензација, се користи 

на налогот кој учесникот го поднесува на носителот за измирување на обврската 

извршена со компензација. 

37) Шифра на плаќање 52 - Плаќање со цесија, се користи на 

налогот кој учесникот го поднесува на носителот за измирување на обврската 

извршена со цесија. 

38) Шифра на плаќање 53 - Плаќање со преземање на долгот, се 

користи на налогот кој учесникот го поднесува на носителот за измирување на 

обврската извршена со преземање на долгот. 

39) Шифра на плаќање 54 - Плаќање со асигнација, се користи на 

налогот кој ( учесникот го поднесува на носителот за измирување на обврската 

извршена со асигнација. 

40) Шифра на плаќање 55 - Плаќање по основ на одобрени 

кредити, се користи на сите налози со кои се врши плаќање при користење на 

кредит. 

41) Шифра на плаќање 56 - Пренос во депозит, се користи при 

пренос на средствата во депозит на смеката на банката или на сметката на друг 

депозитар. 
I 

42) Шифра на плаќање 57 - Плаќање по основ на отплата на 

кредит, се користи при отплата на кредит. ^ 

43) Шифра на плаќање 58 - Плаќање од средства на депозит, се 
користи за плаќање од средства на депозитот кај банките и кај другите 
депозитари. 

44) Шифра на плаќање 60 - Запрени членарини од нето плата, се 
користи за плаќање на членарини на организации, здруженија и други субјекти, 
запрени од нето платата на вработените. 

45) Шифра на плаќање 61 - Запрени членарини од пензии, се 
користи за плаќање членарина на организации, здруженија и други субјекти, 
запрени од пензиите. 

46) Шифра на плаќав 62 - Запрени членарини од други лични 
примања, се користи за плаќање членарини на организации, здруженија и други, 
субјекти,запрени од другите лични примања. 
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47) Шифра на плаќање 63 - Запирања по основ на кредити од нето 
плати, се користи за плаќање по кредити од нето платите на вработените. 

' 48) Шифра на плаќање 64 - Запирања по основ на кредити од 

пензии, се користи за плаќање обврски по основ на кредити од пензии. 

49) Шифра на плаќање 65 - Запирања по основ на кредити од други 
лични примања, се користи за плаќање обврски по основ на кредиту од други 
лични примања. 

50) Шифра на плаќање бб - Други запирања од нето плата, се 
користи за плаќање на сите други неспоменати обврски од нето заработувачката 
на вработените. 

51) Шифра на плаќање 67 - Други запирања од пензии, се користи 
за плаќање на сите други неспоменати обврски од пензии. 

52) Шифра на плаќање 68 - Други запирања од други лични 
примања, се користат за плаќање на сите други неспоменати обврски од другите 
лични примања. 

53) Шифра на плаќање 69 - Уплата за солидарни и хуманитарни 
цели, се користи за пренос на средствата по основ на солидарна поимот или 
хуманитарни давања. 

54) Шифра на плаќање 70 - Плаќање камата на кредит, се користи 
за плаќање на договорени и пропишани камати на кредит. 

55) Шифра на плаќање 71 - Плаќање камата за неплатени јавни 
приходи, се користи за плаќање камата за неплатени јавни приходи во 
утврдениот рок. 

56) Шифра на плаќање 72 - Плаќање камата на депозит по 
видување, се користи за плаќање камата на депозит по видување. 

57) Шифра на плаќање 73 - Плаќање камата на депозит по 
видување на граѓани, се користи за плаќање камата на депозит по видување на 
граѓани. 

58) Шифра на плаќање 74 - Плаќање провизии, се користи при 
плаќање банкарска провизија, надоместоци за извршени работи на платниот 
промет и сл. 

59) Шифра на плаќање 80 - Дневен пазар во готово, се користи при 
уплата на готовина по основ на остварен дневен пазар. 
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60) Шифра на плаќање 81 - Дневен пазар во чекови по тековни 
сметки на граѓаните, се користи за уплата на пазар по основ на примени чекови 
по тековни сметки на граѓаните. 

61) Шифра на плаќање 82 - Пријава на уплати, се користи за 
пресметка на примените уплати од граѓани по поштенски упатници и штедни 
влогови и други уплати. 

62) Шифра на плаќање 83 - Пријава на исплати, се користи: 

- за пресметка на извршени исплати на граѓани по основ на 
поштенски упатници, штедни влогови, меѓународни поштенски упатници и чекови 
по тековни сметки на граѓаните; 

- за пресметка на примени уплати кај банките од граѓани во корист 
на сметките што се водат кај други носители на платниот промет; 

- за пресметка на извршени исплати по жиро сметки на граѓаните. 

63) Шифра на плаќање 90 - Пренос по основ на вложувања и 
заедничка наплата на приходи, се користи за: 

- вложувања на средства во основачки фондови, 
- пренос на средства по основ на заедничка наплата на приходите. 

64) Шифра на плаќање 91 - Распоред на средствата од уплатните 
сметки на јавните приходи, се користи при распоред на средствата од сметките 
за уплата на приходите за јавните потреби и проодните сметки 

65) Шифра на плаќање 92 - Плаќање по овластување и за сметка 
на учесникот во плаќањето, се користи за плаќања од сметките на кои се водат 
средствата за плаќање по овластување и за договорени плаќања за сметка на 
имателот на сметката кај носителот на платниот промет. 

66) Шифра на плаќање 93 - Преноси од средствата на буџетот, се 
користи за преносот од средствата на буџетот на корисниците на средствата на 
буџетот. 

67) Шифра на плаќање 94 - Преноси од средствата на 
органи,организации и фондовите, се користи за: 

- пренос од средствата на органи, организации и фондови за 
редовните потребите на правните лица; 

- пренос од средствата на органи, организации и фондрви за 
извршени одредени задачи програми и друго. 



68) Шифра на/ плаќање 95 - Пренос на средствата на делот на 
правно лице и обратно, се користи при пренос од жиро сметката на правното 
лице на сметката на делот на правното лице, како и при пренос на средствата 
кои делот на правното лице ги врши на матичното правно лице. 

69) Шифра на плаќање 96 - Пренос на средствата од сметката на 
правниот субјект на тековна сметка на граѓанинот, се користи при пренос на 
средствата од сметката на правниот субјект на тековната или штедната сметка 
на граѓанинот. 

70) Шифра наплаќање 97 - Пренос на средствата од жиро 

сметката на другите сметки на ист имател на сметка и обратно, се користи во 

сите случаи на пренос на средства меѓу различни сметки на ист имател на 

сметка. 

71) Шифра на плаќање 98 - Враќање по основ на вложувања, се 
користи во сите случии на враќање на сите здружени и вложени средства. 

/ 

72) Шифра на плаќање 01 - Откуп на земјоделски производи, се 
користи за плаќање на откупени земјоделски производи, шумски плодови, 
лековити билки, индустриска и други суровини. 

73) Шифра на плаќање 02 - Пренос на денарска противвредност по 
основ на откуп на девизи, се користи за плаќање по основ на денарска 

^ противвредност за откупени девизни средства за плаќање. 

74) Шифра на плаќање 03 - Останати плаќања, се користи за сите 
плаќања спрема Народна банка на Република Македонија и од Народната банка 
на Република Македонија, како и за плаќањата за кои не е назначена посебна 
шифра на плаќање. у 

75) Шифра на плаќање 04 - Исплата на пари во готово согласно 
важечките прописи се користи за подигање на пари во готово согласно точка 5 
од Упатството за условите и начинот на наплатата,располагањето и плаќањето со 
п&ри во готово. 

76) Шифра на плаќање 05 - Сторнирање на налози, се користи за налозите 
со кои се врши исправка на грешки (погрешен износ, погрешна сметка и сл.). 
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1923. 
Врз основа на член 133 став 1 алинеја 2 од Законот 

за издавање и тргување со хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ" бр. 7/97, 15/97 и 11/99), Комисијата 
за хартии од вредност, на седницата одржана на 6 де-
кември 1999 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

З А ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ З А ОСНОВАЊЕ 
И ВРШЕЊЕ РАБОТИ СО ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одзема одобрението бр. 01-281/1 од 05-06-1998 
година за основана и вршење работи со долгорочни 
хартии од вредност на Поштел-Брокер АД со седиште 
во Скопје, ул. „Орце Николов" бб. 

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

Бр 01-491/1 Претседател на Комисијата, 
7 декември 1999 година М"Р Б о Р и с Стоименов, с.р. 

Скопје 

1924. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97, 15/97 и 11/99), со-
гласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, 
донесена на седницата одржана на 6 декември 1999 го-
дина, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Тутунски Комбинат „Благоја Деспотовски 
Шовељ" А•Д. Скопје селава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - втора емисија на ак-
ции во вредност од 2.974.382 германски марки или во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
Банка на Република Македонија на ден 06.12.1999 го-
дина во износ од 92.153.758,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Број 01-452/1 Претседател на Комисијата, 
7 декември 1999 година м-р Борис Стојмевов, с.р. 

Скопје 

1925. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
* 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Зарапинци -
Општина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5246/1 Директор, 
.9 декември 1999 година дипл. правник Горѓи Лазески, с. р. 

Скопје 

1926. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Струмица -
Општина Струмица. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5245/1 Директор, 
9 декември 1999 година правник Горги Лазески, с. р. 

Скопје 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

23. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 

на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/93,14/95, 71/96 
и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 7 декември 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ З А ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
З А ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 1999 ГО-

ДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување на обврзниците на 
данок од приход од земјоделска дејност на кои земјодел-
ската дејност им е единствено занимање (во натамош-
ниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и 

плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се распоредуваат во основици на осигурување 
според висината на катастарскиот приход и тоа: 
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Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес За пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 октомври заклучно со декември 
199? г о д и ш е н 

Бр. 02-5397/1 
7 декември 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д~р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка за сопственост по 
тужбата на тужителката Комненова Славица од 
Скопје против тужениот Николов Владо од Скопје, 
сега со непозната адреса во Белгија. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
Скопје П-Скопје во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот, да ~достави адреса или постави свој 
полномошник.Во спротивно ќе му биде определен 
привремен застапник кој ќе ги штити неговите права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје1,.П.бр.2151/99. 
(41580) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за регрес по тужбата на тужителот АД за 
осигурување "Вардар" Скопје, против тужениот 
Јанкоски Цветко од с.Беловиште сега со непозната 
адреса во Република Словенија. Вредност на спорот 
168.319,оо денари. 
За привремен застапник на тужениот му се пос-

тавува Алији Елјеса, стручен, соработник при Основ-
ниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.753/98.(41640) 

ЛИКВИД АЦИИ 
Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Ј1.бр.1204/99 од 01.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "НЕНА-
86" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Јани Лукровски" 
бр. 12/11 Скопје, со жиро сметка 40110г601-286952. 

За ликвидатор се определува лицето? Илија Ташев, 
ул."3еничка" бр.8-б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена пб 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41973) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1200/99 од 07.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "ДУАЛ" експорт-импорт 
ц.о. Скопје, ул."Рајко Жинзифов" бр.49 а/6, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-99613. 

З а ликвидатор се определува лицето Илија Ташев, 
ул."Зеничка" бр.8-б. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41971) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1137055/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Рамадани Нуфет,ул."Пробиштипска"бр.2, Кума-
ново. (41450) 
' Пасош бр. 1217652/99,издадена од УВР - Скопје на име 
Поповска Атина, ул."Л. Трповски" бр.30/3-8,Скопје. 
Пасош бр.875786/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Емин Шукурица, с. Љубин ул. 104 бр.56,Скопје. (41477) 
Пасош бр.0624147,издаден од УВР - Скопје на име 

Владимир Јаниќијевиќ, ул."П. Чајковски"бр.З8,Скопје. 
Пасош бр. 1177072,издаден од УВР - Скопје на име 

Ѓеоргиев Ванчо, ул."Кленоец" бр.32 а,Скопје. (41506) 
Пасош бр.0473400 на име Петковска Анѓела,с.Лисолај, 

Битола. (41553) 
Пасош бр. 1047624, издаден од УВР - Тетово на име 

Фаредин Ибраими, ул. "Б.Тоска" бр. 144,Тетово. (41570) 
Пасош бр.1063194/97,издаден од УВР - Тетово на име, 

Надиѓар Самсон, ул." Б.Тоска" бр. 144,Тетово. (41571) 
Пасош бр. 1047629/97,издаден од УВР - Тетово на име 

Алиман Ибраими, ул."Б.Тоска" бр. 144,Тетово. (41572) 
Пасош бр.742633/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Смил>ков Влатко, ул. "Ј. Кукузел" бр.З б,Скопје.(41578) 
Пасош бр.828581/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Џемил Мерџани, с. Шипковица,Тетово. (41581) 
Пасош бр.926581,издаден од УВР - Тетово на име 

Зекири Вебија, с. Д. Палчиште,Тетово. (41588) 
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Пасош бр. 164875 на име Фоат Имери, с. Боговиње, 
Тетово. (41590) 
Пасош бр.590596/95 на име Садику Ејуп, с. Балин Дол, 

Гостивар. (41591) 
Пасош бр. 1250162/99 на име Анѓелкоски Младен,ул. 

"П.Аврамовски"бр.26-б,Гостивар. (41592) 
Пасош бр.584822/95 на име Усеини Беџет, с.Трново, 

Гостивар. (41593) 
Пасош бр.0312040, издаден од УВР - Прилеп на име 

Зуламоски Иван, с. Кривогаштани,Прилеп. (41594) 
Пасош бр.0886502,издаден од УВР - Прилеп на име 

Столески Зоран, ул."Јоска Јорданоски"бр.96,Прилеп. 
Пасош бр.220776/94, издаден од ОВР - Струга на име 

Муратоски Ќамил, с. Долна Белица,Струга. (41596) 

Пасош бр.0568145/95,издаден од ОВР - Неготино на 
име Ристовски Спасе,ул."Васка Калајџискамбр.58, Не-
готино. (41691) 
Пасош бр.983901 на име Саити Риза, ул."Никола Вап-

царов"бр.20,Куманово. (41713) 
Пасош бр.7589530, издаден од УВР - Куманово на име 

Васиљевски Горан,ул."27 Март"бр.50,Куманово.(41718) 
Пасош бр.784405/96 на име Којовеци Зулфи, с. Коро-

шиште,Струга (41734) 
Пасош бр.627566/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Горан Шолаја, ул."К. Новаковиќ" бр. 18/4-10,Скопје. 
Пасош бр.909664/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Небојша Чемчев, ул."И. Цанкар" бр.121 б,Скопје. 
Пасош бр.0512929, издаден од УВР - Виница на име 

Михајлов Благојче, ул. "Р. Кончар" бр.44,Виница. 
Пасош бр.267122/94,издаден од УВР - Куманово на име 

Стојановски Мирослав ул. "ЈНА" бр. 72,Куманово. 
Пасош бр.789806/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Смилковска Сандра, ул. "В.Смилевски" бр.35/2-21, 
Скопје. (41917) 
Пасош бр. 1004100 на име Петров Роберт, с. Ерџе-

лија,СветиНиколе. (41920) 

Пасош бр. 1165344,издаден од ОВР - Струмица на име 
Динов Лазар, ул."Брака Мила." бр. 19/18,Струмица. 
Пасош бр.922131/96 на име Димитровски Игор, ул. 

"ЈНА" бр. 1/10,Струга. , (41922) 
Пасош бр.341801, издаден од УВР - Тетово на име 

Бериша Нухман, с. Отушиште,Тетово. (41923) 
Пасош бр.955259, издаден од УВР - Скопје на име 

Каратрајкова Маргарита, ул. "Ѓ.Петров" бр.26/3-12, 
Скопје. (39868) 
Чекови од бр. 4539590 до 4539609, од тековна сметка 

бр.49578-80,издадени од Комерцијална банка АД« 
Скопје на име Манев Теодор,Скопје. (41375) 
Чекови од бр.4090320 до 4090332, од тековна сметка 

бр.26515-84, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Дувалевска Милева,Скопје. (41379) 
Чекови од бр.3763904 до 3763910,3763898, од тековна 

сметка бр. 127128-14,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Илија Мостров,Скопје. (41413) 
Чекови од бр.4145783 до 4145793, од тековна сметка 

бр.4691691, од тековна сметка бр.4691691, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Атанас Настев-
ски,Скопје. (41416) 
Чек бр.З726780, од тековна сметка бр. 212653111, изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Попеска 
Ленче,Скопје. (41425) 
Чекови од бр. 01738325 до 02738332, од тековна сметка 

бр.009059-63 на име Димитровска Гордана, ул."Благој 
И. Гуне"бр.16 1/3,Куманово. (41433) 

Чекови од бр.1710741 до 1710744, од тековна сметка 
бр.5978/44, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -
Филијала- Кочани на име Роза Богданова,ул."Коста Ра-
цин" бр.20,Кочани. (41434) 
Чекови од бр.4859603 до 4859629,од тековна сметка бр. 

6373176, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на имв Котески Тодор,Скопје. (41438) 

Чекови од бр.3833106 дс>т3833125,од тековна сметка 
бр.212451877, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Роза Николовска,Скопје. (41466) 
Чекови бр. 02742351 и 2742352, од тековна сметка 

бр.00647957 на име Богдановиќ Васо, ул."Никшиќка" 
бр. 10/3 »Куманово. (41554) 
Чекови од бр.3792845 до 3792850, од тековна сметка 

бр.126146-22, издадена од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Спировска Велика,Скопје. (41573) 
Чекови од бр .4294273 до 4294280, од тековна сметка 

бр.4358-04, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Митевска Весна,Скопје. (41585) 
Чекови од тековна сметка бр.93 52470,издадени од Ко-

мерцијална банка АД Скопје на име Свиркова Нина, 
Скопје. (41589) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основана член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки''(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Македонски Железници 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10-1638/1 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ З А ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИ-
ЧКАТА ПРУГА ГЕВГЕЛИЈА-ИДОМЕНИ СО КОН-
ТАКТНА МРЕЖА 25кУ; 50Хх И ОПРЕМУВАЊЕ НА 
ИСТАТА СО СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ, ТЕЛЕ-
КОМУНИКАЦИОНИ И ИНФОРМАТИЧКИ 

УРЕДИ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 

ЈП Македонски Железници ул. „Железничка" бр. 
506. 91000 Скопје. 
1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 

Набавка на: 
A. Контактна мрежа 25кУ; 50Нг помеѓу железнич-

ките станици Гевгелија и Идомени. 
Б. Сигнално сигурносни уреди за поврзување на же-

лезничките станици Гевгелија и Идомени. 
B. Телекомуникациони и информатички уреди за 

поврзувана на железничките станици Гевгелија и Идо-
мени и тоа: 

ВЛ. Кабловска траса за полагање на телекомуника-
ционен и оптички кабел, 

В.2. Локални радио врски во технологијата на ра-
бота на ж. ст. Гевгелија, 

В.З. Железничка Автоматска Телефонска Централа 
(ЖАТ) во ж.ст. Гевгелија, 

В.4. Оптички кабел и мултиплексни уреди. Гевге-
лија-Идомени, 

В.5. Мерни инструменти, 
В.6. Информатичка опрема и мрежа во ж.ст. Гевге-

лија. 
Понуди можат да се достават за сите групи на уреди 

(А; Б; и В) или за само една група. Исто така можат да 
се достават пооделни понуди и за секоја подгрупа на 
уреди од фула В (В1; В2; ВЗ; В4; В5 и В6). Оценката на 
понудите ќе се врши за секоја група односно подгрупа 
на уреди поодделно. 
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1.3. ВИД И КОЛИЧЕСТВО 
Дадено во тендер документацијата. 

1.4. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следните критериуми: 
- цена на понудата макс. 50 бода 
- технички квалитет, макс. 40 бода 
- резервни делови и постпродажни 
сервиси во Р. Македонија макс. 5 бода 
- Рок на испораки макс. 5 бода 
1.5. Рок на доставувал>е на понудите е до 20.01.2000 
година до И часот, а јавното отворал>е ќе се изврши на 
2р.01.2000 година во 1200 часот. 
1.6. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски, правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Комплетната тендерска документација, може да се 
подигне во ЈП „Македонски железници", Одделение за 
Инвестиции - 91000 Скопје, улица „50 Дивизија" б•б. 
91000 Скопје, секој работен ден од 7 00 до 1500 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигана на техничката документација е неповра-
тен и изнесува 3.200,00 денари, на жиро сметка 40100-
601-469, даночен број 4030995107709 депонент на Сто-
панска банка - Скопје или 52,80 ЕВРА на СТОПАН-
СКА БАНКА А•Д. - СКОПЈЕ, SWIFT ADREASA 
ЅТОВ МК 2х, АссоиШ 25730-149, Те1ех 51140, 51472, 
51226 For Macedonian Ra-ilways Skopje,Repablic of 

Macedonia. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.?. Понудата треба, исто така, да содржи: 

- докази за техничката способност на понудувачот 
(согласно член 23 од Законот за јавни набавки), 
- референци - список на извршени работи во послед-
ните три години, 
- кадровска структура. 
3.3. Понудувачите кон• понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет, за домашниот понудувач чија 

содржина с пропишана од министерот за финансии со 
Правилник или за странско правно или физичко лице 
сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустрија, трговија, зана-
етчиство, земјоделство или професионално здруже-
ние на земјата во која се наоѓа неговото седиште• 
односно ревизорски извештај од странска ревизорска 
институција, согласно член 22 од Законот за јавни 
набавки и , 

- доказ дека понудувачот не с под стечај или во процес 
на ликвидација и дека не му с изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или тие до-
колку се фотокопии да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 5% од вредноста на понудата во 
валута на понудата, на СТОПАНСКА БАНКА А.Д. -
СКОПЈЕ, SWIFT ADREASA ЅТОВ МК 2х,, aCCOUNT 

25730-149, Те1ех 51140, 51472, 51226 For Macedonian Ra-
ilways Skopje,Repablic of Macedonia. 

3.5. Гаранцијата поднесена со понудата инвеститорот 
им ја враќа на понудувачите чии понуди нема да бидат 
прифатени, во рок од 30 дена од донесуваното одлука 
за најповолен понудувач. 
3.6. На понудувачот чија понуда ќе биде прифатена 
како најповолна, гаранцијата поднесена со понудата, 
инвеститорот му ја враќа при потпишување на догово-
рот, заменувајќи ја со гаранција кон договорот. 
3.7. Цените на опремата и материјалот кој се нудат 
треба да бидат во согласност со точка 10 од Упатството 
за понудувачите и треба да подразбираат пуштање на 
уредите во експлоатација (клуч на рака). 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примеа 
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот.. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај", како и бројот на повикот. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средина на 
пликот треба да биде назначена адреса на набавувачот. 
Едниот внатрешен плик ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката „документаци-
ја". Другиот внатрешен плик кој ја содржи понудата со 
финансиска документација и ја носи ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на ЈП „Македонски железници" - Дирек-
ција, улица „Железничка" бр. 506, 91000 Скопје нај-
доцна до 20.01.2000 година до 11 часот. 
V. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Јавното отворање на понудите ќе го изврши Коми-
сија. На отворањето присуствуваат овластени претстав-
ници на понудувачите. 
5.2. На јавното отворање, согласно член 31 од Законот 
за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/1998), 
Комисијата ги отвора сите понуди кои се пристигнати 
во рокот за отворање на понудите (пликот со ознака 
„понуда", ги соопштува делбените имин>а и седишта на 
понудувачите, ја констатира формалната комплетност 
на понудата и го чита износот на понудата за секоја 
група или подгрупа на уреди и битните елементи од 
отворениот повик. 
5.3. По завршуван>е на отвораното на понудите Коми-
сијата ќе состави записник. 
5.4. Службен јазик при отвораното на понудите ќе биде 
македонскиот јазик. 
5.5. По завршената постапка на отворањето Комиси-
јата ќе пристапи кон избор на најповолен понудувач 
согласно точка 24 од Упатството на понудувачите. 
VI.- ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои не се предадени во предвидениот рок, 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
Јавното отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
20;01.2000 година во 12Р часот во просториите на ЈП 
Македонски железници - Дирекција - Скопје. 
Претставниците на понудувачите на отворањето на по-
нудите потребно с на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено о в л а с т у в а а за з а с т а п у в а а на пону-
дувачот. 
Секој понудувач мрже да учествува само со по една 
понуда. 
За дополнителни информации понудувачите можат да 
контактираат на телефон 230-363 или 228-009. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и член 42 став 2 од Законот за 
јавните набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Општината „Ѓорче Петров" 
- Скопје, објавува изведба на електро-градежни работи 
во Општина „Горче Петров" 

Б А Р А Њ Е БР. 3/99 

1. Општина „Ѓорче Петров" - Скопје има потреба од 
изведба на електро-градежни работи на ниско напонска 
мрежа на кружниот тек и главните пристапни приоди 
на улица „Воин Драшковци" на порач јето на Општина 
„Ѓорче Петров" со изведување градежни работи кои се 
утврдени во тендерот кој се наоѓа во Одделението за 
комунални дејности на Општината. 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- цена во денари со сите трошоци; 
- рок на извршување на работите; 
- рок и начин на плаќа!ве на три рати; 
- гарантен рок за извршените работи. 
3. Крајниот рок за прием на понудите е 5 дена од денот 
на објавувањето на Барањето во „Службен весник на 
Република Македонија". 
4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според след-
ните критериуми: 
- висина на цената; 
- рок за извршување на работите; 
- рок и начин на плаќање; и 
- гарантен рок за извршените работи. 
5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудата и придружната документација да се доставу-
ваат на адреса: Општина „Ѓорче Петров", Комисија за 
јавни набавки, по пошта или преку архивата на Општи-
ната. 
6. Со понудата понудувачите да ја достават следната 
придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет, според член 22 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 32/98); 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана и 
заверена од одговорното лице на понудувачот. 

7. Понудата и придружената документација се доставу-
ваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
треба да стои ознаката „не отворај" и бројот на овој 
повик. 
Во средината на ковертот треба да стои точната адреса 
на набавувачот. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 

ознака „понуда", а другиот внатрешн коверт ја содржи 
документацијата и носи ознака „документација" и точ-
ната адреса на понудувачот. 
Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, 
ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изго-
твени според ова барање нема да се разгледуваат. 
Дополнителни објаснуван>а може да се добијат кај на-
чалникот на Одделението за комунални работи на 
Општина Ѓорче Петров" или на телефон 339-307 (8). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-46/304 
ЗА ПРЕТХОДНО ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА 

ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Министерството 

за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавниот повик бр. 16-46/304 е приби-

рана документација за претходно утврдувана на подоб-
носта на понудувачите како можни носители за извршу-
ван>е на услуги на ремонт и одржување во доменот на 
средниот и генералниот ремонт за: 
- патнички моторни возила („Цитроен", „Опел", „Ал-
фа", „Голф", „Застава", „Лада", „Рено", „Фиат", 
„Мерцедес" и др.), 
- теренски моторни возила („Пух", „Пинцгауер", 
„Ланд Ровер", „Хамер", „Застава", „Ивеко 4010", 
„Лада нива", „Газ", „Уаз", „Мертис" \У01ЈР и др.), 
- товарни моторни возила („Ивеко" „ТАМ", „ФАП", 
„ДАФ", „ГМЦ", „Мерцедес", „ЗИЛ", „Турбо Зета", 
„Застава" и др.), 
- автобуси („Санос", „ФАП", „ТАМ", „Мерцедес" и 
ДР•) 
- минибуси и комбибуси, 
- трактори, земјоделски машини (косилки, сеалки, ба-
лирки и комбајни), 
- електроагрегати мобилни и 
- инженериски машини (дозер ТГ - 160ВК, натоварувач 
Д-20, грејдер Ф - 156 А, копач МХ 5 и дозер ТГ 170). 

3. Повикот е јцвен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

И, СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за одбрана има потреба од претходно утврдување на 
подобноста на понудувачите (преткѕалификација) 

декември 
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преку документација, кои би биле повикани да достават 
понуда за извршување на услугите наведени во глава I, 
точка 2. 

2. Понудувачите кои се занимаваат со. извршување 
на услугите од глава I. точка 2, своето учество на јав-
ниот повик можат да го пријават за извршување на 
предметот на набавката - услугата согласно бараните 
документи и податоци од член 35 од Законот за јавни 
набавки, кои треба да се достават во оригинален приме-
рок или заверена копија од нотар. 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите треба да приложат документи и 
податоци кон пријавата согласно глава II, точка 2 од 
овој повик. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 10 
дена. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот Ми-
нистерство за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје 
(соба бр. 502). 

5. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавуваното во „Службен весник на РМ" и весникот 
„Нова Македонија". 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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 091/ 10 21 70. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1У2000 
ЗА НАБАВКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО И МОТОРЕН 

БЕНЗИН 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ , 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 1/2000 е ЈП 

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

1.2. Предмет на набавката: 
набавка на дизел гориво и моторен бензин: 

а), дизел гориво Д1 550.000 л 
б). дизел гориво Д2 880.000 л 
в), екстра лесно гориво 1.200.000 л 
г). моторен бензин МБ-98 100.000 л 
Ѓ.З. Материјалите што се предмет на овој отворен по-

вик треба да ги задоволуваат следните стандарди: 
а) дизел гориво Д1 да го задоволува стандардот 
МКС (ЈУС) Б.Х2.410, 
б) дизел гориво Д2 да го задоволува стандардот 
МКС (ЈУС) Б.Х2.410, 
в) екстра лесно гориво кое во поглед на квалите-
тот треба да ги задоволува критериумите пропи-
шани со Правилникот за квалитет на маслата за 
горење („Сл. весник на РМ" бр. 49 од 16.08.1983 
год.), 
г) моторен бензин МБ-98 кој го задоволува стан-
дардот МКС (ЈУС) Б Х2.220. 

1.4. Материјалите да бидат испорачани со следната ди-
намика: 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА .ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Побудата треба да биде изразена во единечна 
мерка „Ј1" (литри) испорачан материјал до по-
дружниците во ЈП „Македонијапат" во: „Скопје", 
„Автопат", „Битола", „Велес" и „Штип", а спрема 
диспозицијата која ќе биде составен дел од догово-
рот. 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во денар-
ска вредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да би-
дат вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од 
набавка до испорака на материјалот вклучувајќи 
го чинењето за набавка, транспорт до подруж-
ници, царина, даноци, давачки за патишта, осигу-
рување и сите останати давачки кои би ја товареле 
цената. 

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

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 

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

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

носителот на платен промет согласно со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет 
(„Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и бр. 55/98). 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

3.5. Банкова гаранција во износ од 5% од вкупната 
вредност на понудата. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, Со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста која 
може да се достави како копија. 
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4. Д О К А З И З А ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 
СТАВ 1 ОД З А К О Н О Т ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3 години со количините на испорачаното гориво и 
примачите. 

5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за дони на-
бавки: 
- ц е н а . . . . 50поени 
- начин на плаќање 30 поени 
- техничка способност, и досегашно искуство 
на понудувачот . .20 поени 

6. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6.1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

6.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да 
бидат разгледувани. 

6.3. Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

6.4. Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице 
на^ понудувачот. 

6.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена 
бараната придружна документација ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

6.6. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса ул. „Даме Груев" бр. 14, да се предадат во 

I архивата на ЈП „Македонијапат" - Скопје (нај-
доцна до 15:00 часот секој ден) или понудите да ги 
предадат на Комисијата за јавни набавки на лице 
место, но најдоцна до утврдениот ден и час^на јав-
ното отворање на понудите. 

6.7. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.01.2000 година (понеделник) во 12:00 часот во 
просториите на ЈП „Македонијапат" - Скопје, VI 
кат - сала за состаноци на ул. „Даме Груев" бр. 14. 
претставниците на понудувачите, кои ќе прису-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Ко-
мисијата за јавни набавки треба да и предадат пи-
смено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј .П. за 
поштенски сообраќај „Македонска Пошта" ц.о. Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/99 
ЗА НАБАВКА НА ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообра-
ќај „Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов" б«б. 
1.2. Предмет на набавката: технолошка опрема. 
1.3. Вид: 

1. машини за жигосување; 
2. машини за франкирање; 
3. машини за врзување врзопи; 
4. машини за броење книжни пари; 
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5. електронски машини за сметање; 
6. телефакс колор; 
7. механички пакетски вага до 2 кг.; 
8. механички писмоносни вага до 50 кг.; 
9. апарати за копирање; 
10. колор апарат за копирање; 

, И . детектори за фалсификување новчаници; 
12. каси (дводелни); 
13. каси големи (едноделни); 
14. виљушкари рачни; 
15. велосипеди; 

1.4. Количина: Дадена во спецификацијата. 
1.5. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде 
изработен согласно постојните стандарди и нормативи. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.7. Спроведување на постапката: согласно Законот за 
јавни набавки („Службен весник на-РМ" бр. 26/98). 
1.8. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

а) квалитет - 30 бода; ' 
б) цена - 30 бода; 
в) начин на плаќање - 20 бода; 
г) рок на испорака - 20 бода; 

1.9. Рок за поднесување на понудите: до 19.01.2000 го-
дина (среда), до 10:00 часот, кога е и јавното отворање 
на понудите. 
1.10. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

2.1. Спецификација на опремата со технички карак-
теристики може да се подигне во архивата на Дирекци-
јата при Ј.П. за поштенски сообраќај „Македонска 
Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 
часот. Износот на надоместокот кој што треба да се 
плати при подигање на спецификацијата е 1000,00 
(илјада) денари, со уплата на жиро сметка 40100-601-
409616 со даночен број 4030997339674 Стопанска Банка 
депонент. 
2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат специфика-
цијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот; за јавни набавки), како гаранција за квали-
тетно работење: 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за инсталирање и конфигурирање на 
опремата, 

~ доказ за овластена дистрибуција на опремата до 
производителот или од овластен дистрибутер. 
3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

~ извештај со мислење за бонитетот на понудувачот 
- издаден од З П П на Република Македонија (согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки „Сл. весник на 
РМ" бр. 26/98, Правилникот за содржината на докумен-
тот „Сл. весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален при-
мерок или фотокопија заверена кај нотар, односно за 
странско правно или физичко лице ревизорски извеш-
тај од странска ревизорска институција кои претставу-
ваат комерцијална ревизија; 

- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка за 
безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки); 

- понудувачот задолжително да достави проспект за 
понудената опрема. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гарантна 
на понудите во износ од 1% од вредноста на понудата во 
денари, која треба да биде доставена со придружната 
документација. 
3.5. Понудата треба да содржи поединечни цени (вне-
сени во рубриката од спецификацијата), како и вкупна 
цена со вкалкулиран данок. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно 
лице на субјектот. 
4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. 
за поштенски сообраќај „Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, на ул. „Орце Николов" б•б. и тоа до 10:00 часот 
на денот на отвораното, на понудите. Понудувачите 
имаат задача да обезбедат докази за датумот на преда-
ваното на понудата (потврда од архивата на Претприја-
тието или потврда за предадена пратка). 
4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На пред-
ната страна од пликот, во горниот лев агол треба да 
биде назначено „не отворај" како и бројот на барањето, 
во средината на пликот треба да биде назначена точ-
ната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај „Македон-
ска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затворени и 
запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи оз-
нака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и точ-
ната адреса на понудувачот. 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
раното, нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
19.01.2000 година во 10 часот во салата за состаноци на 
Дирекцијата на ЈП „Македонска пошта" ц.о. Скопје. 
5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само 
претставникот на понудувачот ќој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластување за за-
стапувано на понудувачот. 
5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно 
по позиции во спецификацијата или во целина, од еден 
или повеќе понудувачи. 
5.5. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 

За дополнителни информации, понудувачите можат 
да контактират на телефон 091/105-240 и 105-214. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" број 26/98), Ј .П. за 
поштенски сообраќај „Македонска Пошта" ц.о. Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/99 
З А ИЗРАБОТКА НА ОБРАСЦИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообра-
ќај „Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: изработка на обрасци. 
1.3. Вид и количина: Обрасци дадени во спецификаци-
јата. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавката треба да биде 
изработен .согласно спецификацијата и приложените 
мостри. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за 
јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98). 
1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

а) цена - 50 бода; 
б) квалитет - 15 бода; 
- (изработка на најмалку 30 вида мостри од бараните 

обрасци со ознака на фирмата која ги понудува израбо-
тените обрасци); 

в) начин на плаќање - 15 бода; 
г) рок на испорака - 20 бода; 

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 20.01.2000 го-
дина (четврток), до 10:00 часот, кога е и јавното отво-
рано на понудите. 
1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од денот на 
прифаќано на понудата. 

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

2.1. Спецификација на обрасците и мострите со тех-
нички карактеристики може да се подигне во архивата 
на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај „Ма-
кедонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 
08.00 до 14.00 часот. Износот на надоместокот кој што 
треба да се плати при подигање на спецификацијата е 
2.000.00.(две илјада) денари, со уплата на жиро сметка 
40100-601-409616 со даночен број 4030997339674 Стопан-
ска Банка депонент. 
2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат специфика-
цијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- извештај со мислење за бонитетот на понудувачот 
- издаден од З П П на Република Македонија (согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки „Службен весник 
на РМ" бр. 26/98, Правилникот за содржината на доку-
ментот „Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригина-
лен примерок или фотокопија заверена кај нотар. 

- извод од регистрација на дејноста; 
( - доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка за 
безбедност забрана на вршено на дејност, издаден од 
страна на судот, (согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки). 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите? треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 1% од вредноста На понудата во 
денари, која треба да биде доставена со придружената 
документација. 
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3.5. Понудата треба да содржи поединечни цени (вне-
сени во рубриката од спецификацијата), како и вкуп-
ната цена со вкалкулиран данок. 
3.6. Количините, изработката и плаќаното на обрас-
ците ќе се врши по квартали дадени во спецификаци-
јата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно 
лице на субјектот. 
4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавана во архивата на Дирекцијата при Ј.П. 
за поштенски сообраќај „Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, на ул. „Орце Николов" б•б. и тоа се до 10:00 
часот на денот на отвораното на понудите. Понудува-
чите имаат задача да обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата (потврда од архивата, на 
Претпријатието или потврда за предадена пратка). 
4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На пред-
ната страна од пликот, во горниот лев агол треба да 
биде назначено „не отворај" како и бројот на барањето, 
во средината на пликот треба да биде назначена точ-
ната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај „Македон-
ска Пошта" ц.о. Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затворени и 
запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи оз-
нака - „понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и точ-
ната адреса на понудувачот. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
ран>ото, нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
20.01.2000 година во 10 часот во салата за состаноци на 
Дирекцијата на ЈП „Македонска Пошта" ц.о. Скопје. 
5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само 
претставникот на понудувачот кој на Комисијата на 
набавувачот ќе и предаде писмено овластувал>е за за-
стапување на понудувачот. 
5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно 
по позиции во спецификацијата или во целина, од еден 
или повеќе понудувачи. 
5.5. Секој понудувач може да учествува Само со по една 
понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 

За дополнителни информации, понудувачите можат 
да контактират на телефон 091/105-240 и 105-214. 

Комисија за јавни набавки. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од З а к о н о т - ^ сметковод-

ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 42/93), Заводот за статистика»на Република Македо-
нија ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
З А ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ Н А ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1999 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите а индустриски производи во ноември 
1999"година во однос на октомври 1999 година е 0.002. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.029. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во ноември 1999 
година во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.029. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на ноември 1999 го-
дина во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1998 година е - 0.009. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Народна банка на Република Македонија го дава 
едедново 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 

13/11-99 

Се поништува отворениот повик бр. 13/11-99 за при-
бирано на понуди за набавка на стандардна машина за 
броен>о - селектирани - пакуван>о и поништувало на 
излИтени банкноти со компјутерска евиденција, објавен 
во „Службен весник на Република Македонија" бр. 78 
од 10.12.1999 година. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1918. Закон за правата на претседател на Репу-
блика Македонија по престануваа на 
функцијата 4389 

1919. Закон за изменувано и дополнувал>е на За-
конот за осигурување 4390 

1920. Одлука за давање согласност на одлуките за 
одобрување позајмица за дофинансирање 
на изградба на станбени објекти . . . . . . . . 4392 

1921. Одлука за замена на правото на сопстве-
ност на земјоделско земјиште 4393 

1922. Упатство за изменувано и дополнување на 
Упатството за формата, содржината и упо-
требата на единствени инструменти -
обрасци за вршење на работите на плат-
ниот промет во Република Македонија . . . 4393 

1923. Решение за одземање на одобрение за осно-
вано и вршење работи со долгорочни хар-
тии од вредност 4409 

1924. Решение за даван>о одобрение за издавање 
долгорочни хартии од вредност 4409 

1925. Решение на Републичката геодетска управа 4409 
1926. Решение на,Републичката Геодетска управа 4409 

Акти1 на фо~ндовите и заводите 
23. Одлука за основи цитс на осигурување за 

пресметувано и плаќано на придонесот за 
пензиското и инвалидското о с и г у р у в а а на 
индивидуалните земјоделци за периодот 
октомври - декември 1999 година 4409 
Коефициенти за порастот на цените и по-
растот на трошоците на живот во Репу-
блика Македонија за месец ноември 1999 
година 4420 

Издавач: ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. Директор и одговорен 
уредник Марија Лел»охин. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. Жиро сметка 40100-603-12498. 
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