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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува системот, организацијата 

и начинот на обезбедување заштита на децата. 

Член 2 
Заштитата на децата е организирана дејност зас-

нована на правата на децата, како и на правата и об-
врските на родителите и на државата за планирање на 
семејството, обезбедување услови и животен стандард 
што одговара на физичкиот, менталниот, емоционал-
ниот, моралниот и социјалниот развој на децата и об-
врските на државата во создавањето на услови за во-
дење на хумана популациона политика, давање соод-
ветна материјална помош на родителите според мож-
ностите на државата за издржување, подигнување, 
грижа и заштита на децата и организирање и обезбе-
дување на развој на установи и служби за заштита на 
децата. 

Член 3 
Заштита на децата во смисла на овој закон се ос-

тварува преку обезбедување на определени права и 
облици за заштита на децата. 

Член 4 
Права за заштита на децата во смисла на овој за-

кон се: 
1) детски додаток; 
2) посебен додаток; 
3) помош за опрема на новороденче и 
4) партиципација. 
Правата од став 1 на овој член под услови утврде-

ни со овој закон ги обезбедува државата. 
Поголем обем на правата од став 1 на овој член 

може да обезбеди единица на локалната самоуправа. 

Член 5 
Облици на заштита на децата во смисла на овој за-

кон се: 
1) згрижување и воспитание на деца од предучи-

лишна возраст; 
2) одмор и рекреација на деца и 
3) други облици на заштита. 

Член 6 
Дејноста на заштитата на децата е од јавен инте-

рес. 
Член 7 

Правата на децата утврдени во член 4 на овој за-
кон се лични права и не можат да се пренесуваат. 

Правата на децата што се состојат во парични при-
мања, не можат да бидат предмет на извршување. 

Член 8 
Како дете во смисла на овој закон се смета секое 

лице до наполнети 18 години живот, како и лице со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој до наполне-
ти 26 години живот. 

Член 9 
Се забранува психичко или физичко малтретира-

ње, казнување или друго нечовечко постапување или 
злоупотреба на децата. 

Се забранува политичко или верско организирање 
и дејствување и злоупотреба на децата поради поли-
тичко или верско организирање и дејствување. 

Член 10 
Згрижување и воспитание и одмор и рекреација на 

децата се организира и обезбедува во јавни и приватни 
установи за деца. 

Установи за згрижување и воспитание на деца се: 
јавна и приватна детска" градинка (во натамошниот 
текст: детска градинка). 

Згрижување и воспитание на деца може да се орга-
низира и остварува и во други установи и просторни 
услови, под услови утврдени со овој закон. 

Згрижување и воспитание на деца може да се орга-
низира и остварува и при основно училиште само ,за 
деца на возраст од 6 до 7 години. 

Установа за одмор и рекреација на деца е детско 
одморалиште (во натамошниот текст: детско одмора-
лиште). 

Одмор и рекреација на деца може да се организира 
и обезбедува и во одморалиште за деца од сезонски 
тип при организационите единици на Министерството 
за труд и социјална политика. 

Член 11 
Установите за деца имаат својство на правно лице 

и се запишуваат во судски регистар. 

Член 12 
Установите за деца имаат статут. 
Статутот го донесува органот на управување на ус-

тановата за деца. 
Согласност на статутот на јавна установа за деца 

дава Министерството за труд и социјална политика. 
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Член 13 
Установата за деца има печат. 
Во средината на печатот е грбот на Република Ма-

кедонија, а од страна е името на Република Македони-
ја, името и местото на установата. 

Член 14 
Развојот на дејноста за заштитата на децата се ут-

врдува со програма за развој на дејноста за заштитата 
на децата. 

Програмата од став 1 на овој член ја донесува Вла-
дата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Влада). 

Владата ја утврдува мрежата на јавните установи 
за деца по предлог на Министерството за труд и соци-
јална политика. 

II. ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Детски додаток 
Член 15 

За покривање на дел од трошоците во подигањето 
и развојот на детето се обезбедува детски додаток ка-
ко паричен надоместок. 

Член 16 
Право на детски додаток има еден од родителите 

на детето со постојано место на живеење во Републи-
ка Македонија, ако: 

- детето е државјанин на Република Македонија; 
- детето е на школување во Република Македонија 

и 
- детето не е државјанин на Република Македонија 

при услови на заемност. 
Детски додаток може да оствари и старател за де-

те под условите утврдени во став 1 од овој член. 

Член 17 
Странски државјанин кој има живеалиште на тери-

торијата на Република Македонија може да оствари 
детски додаток за дете согласно со овој закон, ако ова 
право е уредено со меѓународен договор, под услов на 
заемност. 

Член 18 
Детски додаток се остварува во зависност од воз-

раста на детето и материјалната состојба на семеј-
ството. 

Член 19 
Право на детски додаток има еден од родителите 

на детето до наполнување на 15 години возраст, а за 
постари деца ако се школуваат, додека имаат статус 
на редовен ученик. 

По исклучок од став 1 на овој член право на детски 
додаток има еден од родителите и за дете кое поради 
болест или повреда е спречено редовно да ја посетува 
наставата и заради таквата спреченост вонредно го 
продолжува образованието согласно со закон. 

Член 20 
Материјалната состојба на семејството се утврдува 

врз основа на приходите и примањата кои ги оствару-
ва семејството и бројот на членовите на семејството. 

Член 21 
Семејство во смисла на овој закон го сочинуваат 

брачните, односно вонбрачните другари, децата роде-
ни во брак, вон брак или посвоени, посиноци, внуци 
без родители земени на издржување, родители и мало-
летни браќа и сестри (доколку немаат родители и се 
без средства за егзистенција), кои сочинуваат заедни-
ца на живеење. 

Член 22 
Детски додаток не следува: 
- за дете кое поради воспитување, школување или 

оспособување е во завод или установа во кои целосно 

бесплатно е згрижено за време додека е во заводот 
или установата и 

- за дете државјанин на Република Македонија кое 
стекнало право на детски додаток врз основа на меѓу-
народен договор. 

Член 23 
Висината на детскиот додаток изнесува: 
1) за дете до 15 години живот, односно додека е ре-

довен ученик во основно училиште 5,50% од просеч-
ната плата исплатена по вработен во Република Ма-
кедонија во претходната година и 

2) за дете од 15 до 18 години живот, односно додека 
е редовен ученик во средно училиште 8,50% од про-
сечната плата исплатена по вработен во Република 
Македонија во претходната година. 

2. Посебен додаток 
Член 24 

За дете со специфични потреби кое има физички 
или психички пречки или комбинирани пречки во раз-
војот до 26 години живот се обезбедува посебен дода-
ток како паричен надоместок. 

Наод, оцена и мислење за потребата од остварува-
ње на посебен додаток дава стручен орган за оцена на 
специфичните потреби. 

Член 25 
Дете со специфични потреби во смисла на овој за-

кон е: 
- со тешка, потешка или најтешка инвалидност; 
- со умерен, тежок или длабок ментален хендикеп; 
- со најтешки облици на хронични заболувања; 
- најтежок степен на оштетување на видот, слухот 

или говорот и 
- со повеќе видови на пречки (комбинирани) во 

развојот. 
Член 26 

Право на посебен додаток има еден од родителите 
на детето со постојано место на живеење во Републи-
ка Македонија, ако е детето државјанин на Република 
Македонија со постојано место на живеење во Репуб-
лика Македонија до навршени 26 години живот, до-
колку не е институционално згрижено на товар на др-
жавата. 

Член 27 
Висината на посебниот додаток изнесува 26,30% 

од просечната плата исплатена по вработен во Репуб-
лика Македонија во претходната година. 

3. Помош за опрема на новороденче 
Член 28 

Помошта за опрема за новороденче се обезбедува 
за прво новородено дете во вид на опрема (пакет). 

Член 29 
Право на користење на помош за опрема на ново-

роденче има еден од родителите, државјанин на Ре-
публика Македонија со постојано место на живеење 
во Република Македонија за дете родено на територи-
јата на Република Македонија. 

Содржината на пакетот ја утврдува Министерство-
то за труд и социјална политика. 

Висината на помошта за опремување на новоро-
денче изнесува до 25% од просечната плата исплатена 
по вработен во Република Македонија во претходната 
година. 

4. Партиципација 
Член 30 

Во зависност од материјалната состојба на семејс-
твото се обезбедува партиципација во трошоците за 
згрижување и воспитание и одмор и рекреација на де-
ца во јавна установа за деца и одморалиште од сезон-
ски тип. 
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Партиципацијата од став 1 на овој член се обезбе-
дува во цената на услугата по дете што ја плаќа роди-
телот. 

Партиципацијата се обезбедува од Буџетот на Ре-
публиката. 

5. Постапка за остварување на права за заштита на 
децата 

Член 31 
Постапката за остварување на правото за заштита 

на деца се поведува по барање на родителот, односно 
старателот на детето. 

Член 32 
По барање за остварување на правото за заштита 

на децата од член 4 освен за правото од точка 4, реша-
ва организационата единица на Министерството за 
труд и социјална политика. 

По жалба против решението на Министерството 
за труд и социјална политика решава Комисија на 
Владата. 

Жалбата не го одложува извршувањето на реше-
нието. 

Член 33 
По барање на Министерството за труд и социјална 

политика правните и физичките лица се должни да да-
дат податоци што претставуваат доказ за остварување 
на правата на децата утврдени со овој закон. 

Член 34 
Остварувањето на едно од правата за заштита на 

децата, не го исклучува користењето на друго право 
согласно со овој закон. 

Член 35 
Поднесувачот на барањето е одговорен за висти-

нитоста на податоците во барањето. 

Член 36 
Во постапката за остварување на правата за заш-

тита на деца се применуваат одредбите од Законот за 
општата управна постапка доколку со овој закон пои-
наку не е определено. 

Член 37 
Правото за заштита на деца се остварува од први-

от ден на наредниот месец по поднесувањето на бара-
њето. 

Член 38 
Поднесувачот на барањето е должен организацио-

ната единица на Министерството за труд и социјална 
политика да ја извести за секоја промена на фактите 
или околностите кои биле основа за признавање на 
правото за заштита на децата, најдоцна во рок од 15 
дена од денот кога настанале тие промени. 

Член 39 
Доколку правото е остварено и исплатено спро-

тивно на одредбите на овој закон, примениот износ 
корисникот е должен да го врати согласно со закон. 

Член 40 
Поблиските услови, критериуми и начинот на ос-

тварување на правата за заштита на деца од член 4 на 
овој закон со акт ги утврдува Владата на Република 
Македонија. 

III. ОБЛИЦИ НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Згрижување и воспитание на деца од предучи-
лишна возраст 

Член 41 
Згрижување и воспитание на деца од предучилиш-

на возраст е облик на заштита на деца кој како деј-

ност е организиран во детска градинка која остварува 
згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, обра-
зование, спортско-рекреативни, културно-забавни ак-
тивности, мерки и активности за подобрување и зачу-
вување на здравјето и за поттикнување на интелекту-
алниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и со-
цијалниот развој на детето до 7 години живот, односно 
до вклучување во основното образование. 

2. Одмор и рекреација на деца 
Член 42 

Одморот и рекреацијата на децата е облик на заш-
тита на деца кој како дејност се организира за престој, 
активен одмор, социјализација на децата, воспитни, 
образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и 
други активности со децата за развивање на психомо-
торниот развој на децата и способност за договарање, 
почитување на разликите и соработка во групи, спо-
собност за прифаќање на себеси и другите и ориента-
ција во просторот. 

3. Други облици на заштита 
Член 43 

За развој на личноста на детето, талентот, ментал-
ните, физичките, креативните и другите способности, 
подготвување за самостоен и одговорен живот се 
обезбедуваат и други облици на заштита на децата ка-
ко програмски активности од областа на културата, 
издавачката, згрижувачката и воспитната дејност, 
екологијата, уметноста и спортот. 

Програмираните активности од став 1 на овој член 
се остваруваат согласно со посебни програми. 

IV. ДЕТСКА ГРАДИНКА 

1. Дејност 
Член 44 

Дејноста згрижување и воспитание на децата од 
предучилишна возраст се обезбедува и остварува во 
детска градинка. 

Детската градинка може да обезбедува престој и 
исхрана и за деца над 7 до 10 години возраст. 

За децата кои не се опфатени со згрижување и вос-
питание во детската градинка може да се организира-
ат и други скратени вонинституционални форми за 
згрижување и воспитание согласно со овој закон. 

Член 45 
Јавна детска градинка запишува и прима деца во 

свои програми врз основа на пријави преку целата го-
дина. 

Ако во детската градинка има пријавено поголем 
број на деца отколку што има слободни места, за при-
емот решава комисија за прием на деца. 

Составот и начинот на работа на комисијата од 
став 2 на овој член, како и критериумите за' прием на 
деца во градинката ги утврдува управниот одбор на 
градинката во согласност со Министерството за труд 
и социјална политика. 

Комисијата ја именува директорот. 
Комисијата од став 2 на овој член е надлежна да 

решава и за остварување на правото за партиципација. 
По жалба против решението на комисијата реша-

ва Министерството за труд и социјална политика. 
Родителите се должни при приемот на детето во 

градинката да приложат потврда од педијатар за 
здравствената состојба на детето. 

Правата и обврските на градинката и корисниците 
на услугите се уредуваат со договор. 

Член 46 
Дејноста на детската градинка се остварува според 

планови и програми за остварување на дејноста. 
Родителите имаат право за своите деца во детски-

те градинки да избираат програми за згрижување и 
воспитание на децата. 
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Детската градинка е должна на родителите да им 
ги претстави програмите кои ги изведува, нивните це-
ли, содржини и методи на работа. 

Член 47 
Во детската градинка активностите се изведуваат 

на македонски јазик и кирилско писмо. 
За децата на припадниците на националностите 

активностите се изведуваат на јазикот на национал-
ностите, за група деца, согласно со одредбите на овој 
закон. 

Член 48 
Детската градинка за децата со пречки во физич-

киот или психичкиот развој, сообразно на видот и сте-
пенот на попреченоста, може да организира згрижува-
ње и воспитание. 

Згрижувањето и воспитанието на деца со пречки 
во физичкиот или психичкиот развој, категоризирани 
и евидентирани според видот и степенот на пречките 
во развојот од соодветна стручна институција се орга-
низира и во посебни групи според посебни програми. 

Член 49 
Јавната детска градинка одделни услуги од својата 

дејност може да организира и во други просторни ус-
лови (основно училиште, болница, дом на култура, 
месна заедница и други установи, во станот на родите-
лите), како и давање одредени услуги од дејноста на 
градинката на деца и семејства, согласно со овој за-
кон. 

Кога во местото на живеење нема јавна детска 
градинка, односно детската градинка нема слободни 
места, а родителите имаат интерес за вклучување во 
детска градинка на одреден број деца, според кои во 
согласност со нормативите и стандардите за вршење 
на дејноста може да се формира една група, детската 
градинка одделни услуги од својата дејност, во соглас-
ност со Министерството за труд и социјална политика 
може да организира во други просторни услови. 

Јавната детска градинка може да организира и 
повремено чување на деца во домашни услови кое ќе 
го остварува со постојниот кадар од детската градин-
ка и надворешни соработници и стручни работници со 
кои детската градинка склучува договор со кои се уре-
дуваат меѓусебните права и обврски. 

Начинот за вршење на повремено чување на деца 
во домашни услови од став 3 на овој член ги определу-
ва министерот за труд и социјална политика. 

Член 50 
Во состав на детска градинка може да се формира 

советувалиште за деца и родители како служба во сос-
тав на јавна установа за деца. 

Поблиски критериуми за формирање и работа на 
советувалиштето донесува министерот за труд и соци-
јална политика. 

Член 51 
Во детска градинка можат да се организираат и 

други ,институционални активности за задоволување 
на специфичните интереси и потреби на детето. 

Програмските активности од став 1 на овој член, 
се остваруваат согласно со посебни програми. 

2. Организација и содржина на дејноста во детска-
та градинка 

Член 52 
Организацијата и содржината на дејноста се оства-

рува преку планови и програми. 
Плановите и програмите за Воспитно-образовната 

дејност на јавна детска градинка ги изготвува Бирото 
за развој на образованието, а по предлог на Педагош-
ката служба ги донесува министерот за труд и социјал-
на политика. 

Другите планови и програми за остварување на 
дејноста на јавна детска градинка ги изработува науч-

на установа, односно специјализирана стручна устано-
ва, а ги донесува министерот за труд и социјална поли-
тика. 

Плановите и програмите за дејноста згрижување и 
воспитание на деца содржат особено: назив на програ-
мата, вид и траење, основни задачи, активности и фор-
ми на соработка со родителите. 

Член 53 
Програмата за згрижување и воспитание на при-

ватната детска градинка ја донесува основачот по 
претходно прибавено позитивно мислење од Минис-
терството за труд и социјална политика. 

Програмата од став 1 на овој член, во зависност од 
видот, обемот и карактерот на дејноста ги содржи ус-
ловите, критериумите и стандардите за вршење на деј-
носта, утврдени со овој закон. 

Член 54 
Детската градинка според времетраењето оствару-

ва програми за: 
- целодневен престој; 
- полудневен престој; 
- скратени програми; 
- пилот програми и 
- вонинституционални форми за активности со де-

ца. 
Детската градинка може да остварува и програма 

за продолжен престој на деца според потребите и ра-
ботното време на корисниците на овие услуги. 

Член 55 
Работата во детската градинка се организира во 

групи, во зависност од возраста на децата и тоа: 
Л до 12 месеци од 6 до 8 деца 
2) над 12 месеци до 18 месеци од 8 до 10 деца 
3) над 18 месеци до 2 години од 10 до 12 деца 
4) над 2 години до 3 години од 12 до 15 деца 
5) над 3 години до 4 години од 15 до 18 деца 
6) над 4 години до 5 години од 18 до 20 деца 
7) над 5 години до 7 години од 20 до 25 деца. 

% По исклучок од ставот 1 на овој член, во зависност 
од возраста на децата, може да се организира: 

1) комбинирана група 
(од 3 до 7 години) од 15 до 20 деца и 
2) група деца со пречки во развојот...од 5 до 8 деца. 
Работата во забавишна група во основно училиш-

те се организира само за деца на возраст од 6 до 7 го-
дини. 

Ако не постојат можности за формирање на групи 
согласно со овој член, согласност за формирањето на 
групи со поголем број, односно помал број деца, дава 
министерот за труд и социјална политика. 

Член 56 
Во јавната детска градинка и забавишната група 

во основното училиште може да се изведува експери-
мент за воведување на нови воспитно-образовни содр-
жини, форми, методи и средства. 

Јавната детска градинка во која ќе се изведува ек-
спериментот од став 1 на овој член ја определува ми-
нистерот за труд и социјална политика, а забавишната 
група во основно училиште, министерот за образова-
ние и наука. 

Член 57 
Педагошко-методска практика на студентите се 

изведува во јавна детска градинка и забавишна група 
во основно училиште. 

Член 58 
Детската градинка заради зачувување и унапреду-

вање на здравјето на децата ја следи здравствената 
состојба на децата и спроведува превентивни мерки за 
заштита на здравјето на децата. 

Детската градинка има обврска во случај на појава 
на нарушување на нормалната здравствена состојба да 
го извести родителот на детето, а во случај на поголем 
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број на заболени деца, веднаш да ги извести соодвет-
ната здравствена установа и Министерството за труд и 
социјална политика. 

Член 59 
Јавната детска градинка донесува годишна програ-

ма за работа. 
Годишната програма за работа содржи особено: 

организација и работно време на градинката, програ-
мите на детската градинка, распоредување на децата 
во групи, работата на директорот и стручните и други 
работници, соработка со родителите, соработка со 
воспитно-образовни, спортски, здравствени, културни, 
научни и други установи, фондации, здруженија, ак-
тивности за вклучување на децата во градинка, перма-
нентно стручно усовршување на вработените, работа 
на стручните органи и други работи за остварување на 
дејноста. 

Програмата за работа од став 1 на овој член, дет-
ската градинка е должна да ја донесе најдоцна до 30 
септември во тековната година за наредната година. 

V. ЗАБАВИШНИ ГРУПИ ВО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ 

Член 60 
Згрижување и воспитание се организира и оства-

рува и во забавишна група во основно училиште. 

Член 61 
Забавишна група во основно училиште може да се 

организира и за деца со пречки во развојот. 

VI. ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ 

1. Дејност 
Член 62 

Дејноста одмор и рекреација се обезбедува и ос-
тварува во детско одморалиште. 

Со договор се уредуваат правата и обврските на 
детското одморалиште и корисниците на услугите на 
одмор и рекреација. 

Член 63 
Одмор и рекреација може да се организира и за де-

ца со пречки во развојот. 
Одмор и рекреација за деца со пречки во развојот 

се организира според посебни програми. 

Член 64 
Родителите имаат право за своите деца да изберат 

програми за одмор и рекреација во детските одмора-
лишта. 

Детското одморалиште е должно на родителите да 
им ги претстави програмите кои ги изведува, нивните 
цели, содржини и методи на работа. 

2. Организација и содржина на дејноста 
Член 65 

Одмор и рекреација во јавно детско одморалиште 
и во сезонско одморалиште се остварува според пла-
нови и програми за остварување на дејноста кои ги из-
работува научна или специјализирана стручна устано-
ва, односно стручен орган, а ги донесува министерот 
за труд и социјална политика. 

Плановите и програмите за дејноста одмор и рек-
реација на деца содржат особено: назив на програма-
та, вид и траење, основни задачи и активности. 

Програмата за одмор и рекреација на приватното 
детско одморалиште ја донесува основачот по прет-
ходно прибавено позитивно мислење од Министерс-
твото за труд и социјална политика. 

Програмата од став 2 на овој член во зависност од 
видот, обемот и карактерот на дејноста, ги содржи ус-
ловите, критериумите и стандардите за вршење на деј-
носта утврдени со овој закон. 

Член бб 
Јавно детско одморалиште и сезонско одморалиш-

те организира и спроведува програми за: 
- зимување; 
- летување; 
- настава во природа и 
- други програми (екскурзии, кампување, излети, 

походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-
еколошка школа, исхрана на децата и друго). 

Програмата за зимување е наменета за деца од 
училишна возраст за време на зимскиот распуст, а во 
останатиот период од зимата детското одморалиште 
може да работи како установа, односно одморалиште 
од отворен тип според критериумите утврдени од Ми-
нистерството за труд и социјална политика. 

Програмата за летување е наменета за деца од 
предучилишна возраст и за деца од училишна возраст 
за време на летниот распуст. 

Програмата за настава во природа е наменета за 
деца од училишна возраст и ќе се остварува во соглас-
ност со наставните планови на основните училишта. 

Другите програми од став 1 алинеја 4 на овој член 
ќе се остваруваат во зависност од потребите на корис-
ниците и слободните термини во детското одмора-
лиште. 

Член 67 
Работата во детското одморалиште се организира 

во групи, во зависност од возраста на децата и тоа: 
1) до 7 години живот од 6 - 8 деца 
2) над 7 до 10 години живот од 10-15 деца 
3̂  над 10 до 13 години живот од 15 -18 деца 
4) над 13 до 15 години живот од 18 - 20 деца 
5) над 15 до 18 години живот од 20 - 25 деца. 

Член 68 
Јавното детско одморалиште и сезонското одмора-

лиште донесуваат годишна програма за работа. 
Годишната програма за работа содржи особено: 

организација и работно време на одморалиштето, ис-
храната, видот на програмите на детското одмора-
лиште, времетраењето на смените на одделните обли-
ци на одмор и рекреација, работата на директорот и 
другите работници во одморалиштето, соработка со 
воспитно-образовни, спортски, здравствени, културни, 
научни и други установи, фондации и здруженија, ра-
бота на стручните органи и други работи за остварува-
ње на дејноста. 

Програмата од став 1 на овој член, детското одмо-
ралиште е должно да ја донесе најдоцна до 30 септем-
ври во тековната година за наредната година. 

VII. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК 

Член 69 
Јавна установа за деца со одлука основа Владата 

на предлог на Министерството за труд и социјална по-
литика, во согласност со програмата за развој. 

Министерството за труд и социјална политика ут-
врдува критериуми за развиеност на установите со 
стандардите и нормативите за вршење на дејноста. 

Член 70 
Единицата на локална самоуправа и градот Скопје, 

можат да основаат установа за деца по добиено одоб-
рение од Владата, а согласно со условите утврдени во 
овој закон. 

Средствата за основање и работа на установа за 
деца од став 1 на овој член ги обезбедува основачот. 

Член 71 
Установа за деца се основа, ако: 
- е обезбеден потребен број деца, согласно со про-

пишаните стандарди и нормативи за вршење на деј-
носта; 

- се обезбедени соодветни просторни услови, опре-
ма и дидактички средства, согласно со пропишаните 
стандарди и нормативи за вршење на дејноста; 
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- се донесени планови и програми за вршење на 
дејноста; 

- се обезбедени соодветни и стручни и други работ-
ници, согласно со пропишаните стандарди и нормати-
ви за вршење на дејноста и 

- се обезбедени потребни финансиски средства. 
Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат 

и во случаите на проширување на програмите за вр-
шење на дејноста на детската градинка и на детското 
одморалиште. 

Стандардите и нормативите за вршење на дејноста 
од став 1 на овој член, ги донесува министерот за труд 
и социјална политика. 

Член 72 
Основачот е должен при основање на јавна устано-

ва за деца да формира комисија која во согласност со 
овој закон извршува подготовка за работа на устано-
вата. 

Член 73 
Установата за деца може да отпочне со работа от-

како Министерството за труд и социјална политика ќе 
утврди дека се исполнети условите утврдени со овој 
закон и другите прописи и ќе донесе решение за врше-
ње на дејноста. 

По донесување на решението од ставот 1 на овој 
член, установата за деца се запишува во судскиот ре-
гистар. 

Против решението од став 1 на овој член, може да 
се изјави жалба до Владата. 

Установата за деца се запишува во регистар на ус-
танови што го води Министерството за труд и социјал-
на политика. 

Поблиски прописи за содржината и начинот на во-
дење на регистарот од став 4 на овој член, донесува 
министерот за труд и социјална политика. 

Член 74 
Установа за деца престанува со работа, ако: 
- не се спроведуваат одредбите од овој закон, под-

законските акти и други прописи; 
- со правосилна судска одлука се утврди ништов-

ност на уписот на установата во судскиот регистар; 
- е изречена мерка за забрана за вршење на дејнос-

та, заради неисполнување на условите за вршење на 
дејноста, а во рок определен за извршување на мерка-
та не се исполнети условите за вршење на таа дејност, 
односно не ја промени дејноста; 

- престанала потребата за вршење на дејноста за 
која е основана и 

- не исполнува други услови пропишани со закон. 
Член 75 

Постапката за престанување со работа на устано-
вата за деца ја покренува и води Министерството за 
труд и социјална политика. 

Предлог за престанок со работа на јавна установа 
до основачот поднесува Министерството за труд и со-
цијална политика. 

Одлука за престанок со работа донесува Владата. 
Одлуката за престанок со работа се објавува во 

"Службен весник на Република Македонија". 

Член 76 
Приватна установа на деца може да основа домаш-

но правно или физичко лице врз основа на одобрение, 
во согласност со овој закон. 

Средствата за основање и работа на приватната ус-
танова ги обезбедува основачот. 

Член 77 
Одобрението за основање на приватна установа за 

деца го дава Владата по претходно мислење на Минис-
терството за труд и социјална политика, доколку се 
исполнети условите предвидени во член 71 став 1 али-
неи 2, 3, 4 и 5 од ОВОЈ закон и доколку програмите и 
плановите содржат минимум стандарди и нормативи 
за вршење на дејноста. 

Одобрение за основање на приватна установа се 
издава врз основа на поднесено барање на правно, од-
носно физичко лице (во натамошниот текст: основач). 

Член 78 
Со одлуката на Владата за давање одобрение за 

основање на приватна установа се утврдува: 
- видот на дејноста за која се основа установата; 
- потребниот кадар, опрема, простор, според стан-

дарди и нормативи за вршење на дејноста; 
- планиран број на опфат на деца; 
- програма за вршење на дејноста; 
- јазикот на кој се изведува програмата и 
- почеток со работа на приватната установа. 

Член 79 
Одобрението за основање на приватна установа 

може да се измени или прошири во случај кога осно-
вачот бара промена или проширување на програмата 
за вршење на дејноста. 

Член 80 
Одобрението за основање на приватна установа 

може да го одземе Владата по предлог на Министерст-
вото за труд и социјална политика, ако: 

- основачот основа приватна установа спротивно 
на актот за одобрение од член 76 на овој закон, 

- се утврди дека приватната установа повеќе не ис-
полнува некои од условите од член 71 став 1 алинеи 2, 
3, 4 и 5 на овој закон, или не ги спроведува одредбите 
од овој закон и подзаконските акти што произлегува-
ат од него. 

Член 81 
Со денот на донесувањето на актот за одземање, 

односно престанок на одобрението, приватната уста-
нова престанува со работа. 

Врз основа на актот за одземање, односно преста-
нок на одобрението, приватната установа се брише од 
регистарот од член 73 ставови 2 и 4 на овој закон. 

Член 82 
На физички и правни лица кои вршат дејност за 

заштита на деца, може да им се издаде одобрение за 
отстапување на користење на објектот или дел од об-
јектот на јавна установа за деца или сезонско одмора-
лиште заедно со опремата по пат на јавен конкурс. 

Конкурсот го распишува Министерството за труд 
и социјална политика, а начинот на користење на об-
јектите се уредува со договор кој го склучува министе-
рот за труд и социјална политика согласно со закон. 

Член 83 
Објект или дел од објект.на јавна установа за деца 

и сезонско одморалиште со или без опрема може да 
биде дадено под закуп согласно со закон. 

Договорот за закуп го склучува министерот за 
труд и социјална политика. 

VIII. СТРУЧЕН КАДАР 
Член 84 

Стручните работи за згрижување и воспитание ги 
вршат: 

- стручни работници (педагог, психолог, социјален 
работник, дефектолог, логопед, лекар, педијатар и 
стоматолог); 

- воспитувачи; 
- негователи и 
- стручни соработници (музички педагог, ликовен 

педагог, педагог по физичко воспитание, виша меди-
цинска сестра, социјален работник). 

Стручни работници можат да бидат лица со завр-
шен VI1-1 степен на стручна подготовка. 

Стручни соработници можат да бидат лица со за-
вршен VI или VI1-1 степен на стручна подготовка. 

Воспитувачи можат да бидат лица со завршен VI 
или VI1-1 степен на стручна подготовка. 

Негователи можат да бидат лица со завршен IV 
степен на стручна подготовка. 
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Член 85 
Стручни работи во детска градинка вршат и прав-

ник и економист со завршен VI1-1 или VI степен на 
стручна подготовка. 

Член 86 
Г / ^ работи со децата со специфични потреби 

попречени во психичкиот или физичкиот развој мо-
жат да вршат и помошници - воспитувачи со IV или VI 
степен на стручна подготовка. 

Член 87 
Стручните работи во детското одморалиште во за-

висност од видот на работите ги вршат работници со 
завршен VI1-1 и VI степен на стручна подготовка. 

Член 88 
Административните, готварските и техничките ра-

боти во јавна установа за деца ги вршат работници со 
завршен соодветен степен на стручна подготовка. 

Член 89 
Видот и степенот на стручната подготовка за ра-

ботниците од членовите 84 до 88 се утврдуваат со 
стандардите и нормативите за вршење на дејноста. 

Член 90 
Работник во установа за деца, може да биде лице 

кое покрај условите утврдени од членовите 84 до 89 на 
овој закон е: 

- државјанин на Република Македонија; 
- физички и психички здрав; 
- го познава македонскиот јазик и кирилското пис-

мо и 
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење професија, дејност или должност. 
Лицата од став 1 на овој член кои се вклучени во 

групите во кои дејноста се изведува на јазиците на на-
ционалностите треба да го познаваат и владеат лите-
ратурниот јазик и писмото на кој се изведува дејноста. 

Член 91 
Работниците во јавна установа за деца се избираат 

по пат на јавен оглас. 
За итни и неодложни работи чие вршење не трпи 

одлагање, работниот однос може да се заснова и без 
јавно огласување, но најмногу до 90 дена. 

Член 92 
Работниците во установа за деца кои се во непос-

реден контакт со децата и храната се подложуваат на 
систематски прегледи согласно со закон. 

Со пропис што го донесува министерот за здрав-
ство во согласност со министерот за труд и социјална 
политика се определува начинот и постапката за утвр-
дување на психофизичките способности на работни-
ците. 

Член 93 
Работниците во установа за деца во текот на сво-

јот работен век се должни перманентно стручно да се 
усовршуваат. 

Министерството за труд и социјална политика го 
пропишува начинот и постапката на стручното усовр-
шување. 

Член 94 
При промени во обемот на работа во јавна устано-

ва за деца што се јавуваат поради промените во плано-
вите и програмите, организацијата на работа, бројот 
на групите и другите промени, работниот однос на ра-
ботниците може да се промени од работен однос на 
неопределено време со полно работно време, во рабо-
тен однос на неопределено време со пократко од пол-
ното работно време и обратно. 

Во случаите од став 1 на овој член се склучува нов 
договор за работа со работникот. 

Работниците вработени на неопределено работно 
време при промена на обемот на работа во установата 

за деца поради причините од став 1 на овој член, од ед-
на установа за деца може да се распореди во друга ус-
танова за деца. 

Во случаите од став 3 на овој член установата 
склучува нов договор за работа со работникот. 

1. Работно време 
Член 95 

Распоредот, почетокот и завршетокот на работно-
то време на работниците во јавната установа за деца 
во рамките на 40 часовна работна недела, се утврдува 
со акт на министерот за труд и социјална политика. 

IX. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ 

1. Орган на управување 
Член 96 

Орган на управување во јавна установа за деца е 
управен одбор. 

Управниот одбор го сочинуваат претставници на 
основачот, на јавната установа за деца, на родителите 
и на единицата на локалната самоуправа. 

Во јавна установа за деца управниот одбор брои 
седум члена од кои четири претставници од основа-
чот, еден претставник од јавната установа за деца, 
еден претставник од родителите на децата и еден 
претставник од единицата на локалната самоуправа, 
на чија територија е седиштето на детската градинка. 

Претставниците на основачот ги именува и разре-
шува Владата на предлог на Министерството за труд и 
социјална политика. 

Претставникот на јавната установа за деца го име-
нува и разрешува стручниот совет на установата врз 
основа на стручност и компетентност, по постапка 
пропишана со статут. 

Претставникот на родителите го именува и разре-
шува советот на родителите. 

Претставникот на единицата на локалната самоуп-
рава го именува и разрешува органот на локалната са-
моуправа. 

Член 97 
Членовите на управниот одбор се именуваат за 

период од четири години. 
Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови на одборот. 
Со управниот одбор раководи претседател кој се 

избира од редот на членовите на одборот. 
Начинот на работа на управниот одбор се уредува 

со статут. 
Член 98 

Управниот одбор на јавната установа за деца: 
- донесува статут; 
- донесува годишна програма за работа; 
- усвојува извештај за работа; 
- донесува финансов план и ја усвојува годишната 

сметка; 
- распишува јавен оглас за именување на директор; 
- донесува акт за организација и систематизација 

на работата на установата на кој согласност дава Ми-
нистерството за труд и социјална политика; 

- донесува акт за плати и надоместоци; 
- расправа по наодите и мислењата, по извештајот 

за стручниот надзор и надзор над законитоста во ра-
ботата и работењето и 

- одлучува и за други работи утврдени со закон и 
статут. 

Член 99 
Управувањето во приватната установа и установа-

та за деца од член 70 на овој закон го утврдува основа-
чот. 

2. Орган на раководење 
Член 100 

Со јавна установа за деца раководи директор на ус-
тановата, како орган на раководење. 
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За директор на јавна установа за деца може да би-
де именувано лице кое покрај општите услови утврде-
ни со закон и условите утврдени во член 90 на овој за-
кон има завршено високо образование и над четири 
години работно искуство по дипломирањето во стру-
ката. 

Директорот на јавна установа за деца го именува и 
разрешува министерот за труд и социјална политика. 

Директорот се именува врз основа на јавен оглас. 
Јавниот оглас се распишува најдоцна 30 дена пред 

истекот на мандатот на директорот. 
Доколку јавниот оглас не се распише во рокот ут-

врден во став 5 на овој член, јавниот оглас го распи-
шува Министерството за труд и социјална политика. 

Директорот на јавната установа за деца се именува 
за време од четири години. 

По истекот на рокот од став 7 на овој член, истото 
лице може повторно да биде именувано за директор. 

Доколку директорот на јавна установа за деца би-
де разрешен пред истекот на мандатот или предвреме-
но ќе му престане мандатот, како и во случај кога не е 
избран, министерот за труд и социјална политика име-
нува вршител на должност директор најмногу до шест 
месеци. 

Член 101 
Директорот на јавната установа за деца: 
- ја организира и раководи со дејноста на установа-

та; 
- самостојно донесува одлуки од делокругот на не-

говата надлежност утврдена со закон и актите на уста-
новата; 

- ја застапува установата пред трети лица; 
- предлага годишна програма за работа и презема 

мерки за нејзина реализација; 
- ги извршува одлуките на управниот одбор; 
- одлучува за засновање и престанок на работен 

однос на работници за вршење на дејноста, согласно 
со закон, актите на установата и колективниот дого-
вор; 

- врши распоредување на работници, 
- поднесува извештај за реализација на годишната 

програма за работа до Министерството за труд и соци-
јална политика; 

- поднесува извештај за работа на установата во 
текот на годината до Министерството за труд и соци-
јална прлитика; 

- поднесува извештај за материјално-финансиско-
то работење на установата во текот на годината до уп-
равниот одбор и до Министерството за труд и социјал-
на политика; 

- поднесува извештај за реализација на програмите 
до Министерството за труд и социјална политика и 

- врши и други работи предвидени со закон, статут 
и други акти на установата. 

Член 102 
Директорот на јавна установа за деца може да би-

де разрешен: 
- на лично барање; 
- ако не го спроведува законот и општите акти до-

несени согласно со закон; 
- ако не ја остварува годишната програма за рабо-

та на установата; 
- ако по негова вина е нанесена штета на децата, на 

нивните родители или старатели, на установата или на 
државата; 

- ако дозволи организирање на дејноста, спротивно 
на закон, општите акти донесени согласно со закон и 
годишната програма за работа и 

- во други случаи утврдени со закон. 

Член 103 
Раководењето во лриватната установа и установа-

та за деца од член 70 на овој закон го уредува основа-
чот. 

3. Стручни органи 
Член 104 

Стручен орган во јавна установа за деца е стручен 
совет. 

Стручниот совет го сочинуваат сите работници 
кои вршат стручни работи и ја остваруваат дејноста 
во установата и директорот. 

Со стручниот совет раководи директорот. 
Стручниот совет: 
- утврдува стручни основи за остварување на прог-

рамата за работа; 
- дава мислење и предлози до директорот во пог-

лед на организацијата за работа и условите за работа 
и 

- врши и други работи утврдени со статутот. 
Во јавната установа за деца може да се формираат 

и други стручни тела утврдени со статутот на устано-
вата. 

4. Други органи 
Член 105 

Во јавната установа за деца се формира совет на 
родители избран од редот на родителите на децата. 

Советот на родителите го следи, разгледува и дава 
мислење за остварувањето на дејноста на установата. 

Работата, бројот на членовите, начинот на избор и 
организацијата на советот на родителите се утврдува 
со статут. 

X. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 106 
Во установа за деца се води евиденција и докумен-

тација. 
Начинот на водењето на евиденцијата и докумен-

тацијата, како и содржината и формата на документа-
цијата со општ акт ги утврдува министерот за труд и 
социјална политика. 

1. Евиденција на лица кои повремено чуваат деца 
Член 107 

Детската градинка води евиденција на лица кои 
повремено чуваат деца во домашни услови. 

Евиденцијата на лица кои повремено чуваат деца 
во домашни услови ги содржи следниве податоци: 

- име, презиме, адреса, број на телефон на кој ли-
цето може да се најде; 

- датум на раѓање; 
- пол; 
- единствен матичен број на граѓаните; 
- формално образование; 
- посебни знаења; 
- доказ за здравствената состојба и 
- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност, 

забрана на вршење професија, дејност или должност. 
Лицето кое повремено чува деца во домашни усло-

ви, се брише од евиденцијата после престанување на 
важноста на договорот од член 49 став 3 на овој закон 
или доколку со правосилно решение му е забрането 
вршење на оваа дејност. 

Министерството за труд и социјална политика во-
ди евиденција на лицата на кои им било забрането 
повремено чување на деца во домашни услови, со што 
се спречува можноста тие лица повторно да чуваат де-
ца. 

Евиденцијата од став 4 на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

- име, презиме и адреса; 
- датум на раѓање и 
- правна основа за забрана за повремено чување на 

деца во домашни услови. 
Податоците од евиденцијата се тајни и можат да се 

доставуваат само на детската градинка. 
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XI. ПРИРАЧНИЦИ И ДЕТСКИ СПИСАНИЈА 
Член 108 

Во установата за деца се употребуваат прирачници 
и детски списанија. 

Решение за одобрување и употреба на прирачни-
ците и детските списанија донесува министерот за 
труд и социјална политика, по претходно мислење на 
Педагошката служба, односно специјализирана струч-
на установа. 

XII. ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 109 

Средства за финансирање на заштитата на деца се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Буџет). 

Со средствата од став 1 на овој член се финансира-
ат: 

- правата за заштита на децата; 
- дејноста на јавните установи за деца; 
- изградба, одржување и опремување на објектите 

на јавните установи за деца и сезонските одморалиш-
та и 

- програмски активности во одредени облици за 
унапредување и развој на дејноста и друго. 

Со средствата за финансирање на заштитата на де-
цата управува и располага Министерството за труд и 
социјална политика. 

Распределбата на средствата ги врши министерот 
за труд и социјална политика со решение. 

Министерот со акт пропишува критериуми и на-
чин на распределба на средствата по корисници. 

Министерот може со решение да го запре и да ба-
ра враќање на доделените средства ако истите се ко-
ристат спротивно на намената за која се дадени. 

Член НО 
Средствата од Буџетот за финансирање за зашти-

тата на децата се обезбедуваат врз основа на Програ-
мата за развој на дејноста за заштитата на децата. 

Програмата од став 1 на овој член се донесува до 
31 декември во тековната за наредната година. 

Член 111 
Средствата за финансирање за заштитата на деца-

та може да се обезбедуваат и од: 
- фондации, подароци, легати, завештанија, сред-

ства по основа на солидарност во пари и натура и дру-
ги извори во согласност со законот. 

Средствата од ставот 1 на овој член се користат 
наменски. 

Средства за финансирање можат да се обезбедува-
ат и од единицата на локалната самоуправа. 

Член 112 
Установата за деца може да обезбедува средства и 

од: 
- корисниците; 
- продажба на сопствени производи и услуги и 
- други извори согласно со закон. 
Установата за деца може да остварува средства и 

по основа на вршење вонинституционални облици, од-
носно со вршење на услуги од повисок квалитет од ут-
врдениот со стандардите и нормативите од член 71 
став 3 на овој закон. 

Разликата во цената на услугата од повисок квали-
тет утврдена во ставот 2 од овој член паѓа на товар на 
родителот - корисник на услугата. 

Член 113 
Установата за деца со општ акт го уредува начи-

нот на стекнување и распоредување на средствата по 
основа на вршење на услуги од повисок квалитет и на 
продажба на сопствени производи. 

Установата за деца, средствата стекнати по основа 
од став 1 на овој член ги издвојува на посебна сметка 
за сопствени приходи. 

На актот од став 1 на овој член согласност дава 
Министерството за труд и социјална политика. 

Член 114 
Јавната установа за деца стекнува средства за ра-

бота со извршување на годишната Програма за рабо-
та во која е утврден видот, обемот, содржината и ква-
литетот на услугите, како и врз основа на утврдените 
поединечни цени. 

Во цената на услугите е содржана вредноста на ре-
зултатите од трудот, со кој се обезбедува надомест на 
материјалните трошоци во согласност со законот, 
платите и заедничката потрошувачка според колек-
тивниот договор, соодветен износ на тековно, основно 
и специјално одржување и средства за исплата на со 
закон утврдени обврски. 

Член 115 
Цените на услугите што ги дава јавната установа 

за деца и износот на надоместок на трошоците за 
престој во установа за деца што паѓа на товар на роди-
телите чии деца ги користат нивните услуги, ги утвр-
дува министерот за труд и социјална политика. 

Цените на услугите за квалитетот повисок од утвр-
дениот со стандардите и нормативите ги определува 
установата за деца со претходна согласност на минис-
терот за труд и социјална политика. 

Цените на услугите на приватната установа и уста-
новата за деца од член 70 на овој закон ги утврдува ос-
новачот. 

Член 116 
Министерството за труд и социјална политика во 

јавната установа за деца врши контрола на вистини-
тоста на податоците кои јавната установа ги доставува 
до Министерството, како и на законитоста на правил-
носта на користењето на средствата од Буџетот и 
средствата обезбедени од други извори. 

XIII. НАДЗОР 

Член 117 
Министерството за труд и социјална политика вр-

ши надзор над спроведувањето на овој закон. 
Министерството за труд и социјална политика мо-

же да запре од извршување општ акт на установа за 
деца ако не е во согласност со Уставот и закон и во 
рок од 15 дена ќе покрене постапка пред Уставниот 
суд на Република Македонија за оцена на уставноста и 
законитоста на истиот. 

Министерството за труд и социјална политика по 
правото на надзор може да укине конечно решение за 
правата за заштита на децата утврдени со овој закон, 
ако утврди дека со него е повреден овој закон. 

По укинувањето на решението од став 3 на овој 
член органот кој го донел решението е должен вед-
наш да го запре неговото извршување. 

Член 118 
Министерството за труд и социјална политика има 

право и должност да забрани на правно и физичко ли-
це вршење на дејност, ако врз основа на извршениот 
надзор, утврди дека повеќе не се исполнети пропиша-
ните услови за вршење на дејноста или дејноста се вр-
ши на штета на корисниците, а констатираните недос-
татоци правното и физичко лице не ги отстрани во ро-
кот определен од Министерството за труд и социјална 
политика. 

Против решението за забрана на вршење на дејнос-
та може да се изјави жалба до Комисијата на Владата 
во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. 

Член 119. 
По конечноста на решението од член 118 на овој за-

кон, Министерството за труд и социјална политика ќе и 
предложи на Владата да го одземе одобрението од чле-
нот 70 став 1 и член 71 став 1 на овој закон, а кога се ра-
боти за јавна установа ќе и предложи донесување на од-
лука за престанок на јавната установа за деца. 
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Член 120 
Над извршувањето на стручната работа во дејнос-

та заштита на децата се врши стручен надзор. 
Со надзорот на стручната работа се утврдува дали 

стручната работа за остварување на заштитата на де-
цата е заснована на современи, научни и стручни ме-
тоди и достигнувања за тој вид на дејност и дали таа се 
организира на најцелисходен и најефикасен начин. 

Со надзорот на стручната работа се дава и непос-
редна стручна помош. 

Член 121 
Надзор над стручната работа во остварувањето на 

згрижувањето на воспитанието и одмор и рекреација, 
врши Министерството за труд и социјална политика, 
над остварувањето на образовната работа Министерс-
твото за образование и наука, а над здравствената 
заштита Министерството за здравство. 

Надзор над стручната работа се врши најмалку ед-
наш во годината. 

Извештај за извршениот надзор над стручната ра-
бота се доставува во рок од 15 дена по извршениот 
надзор до установата во која е извршен надзорот, до 
Министерството за труд и социјална политика и орга-
нот кој дал согласност за водење надзор, односно и на 
основачот ако установата е приватна. 

Член 122 
Установата за деца е должна да овозможи вршење 

на стручен надзор. 

XIV. МАНИФЕСТАЦИИ ПОСВЕТЕНИ 
НА ДЕЦАТА 

Член 123 
Манифестации посветени на децата се: "Светски 

ден на детето", "Детска недела" и "Ден на детето". 
"Светски ден на детето" е првиот понеделник во 

месец октомври. 
"Детската недела" се одржува секоја година во пр-

вата полна недела од месец октомври и трае седум де-
на. 

"Ден на детето" е последниот ден од "Детската не-
дела". 

Во време на траењето на манифестациите посвете-
ни на децата се организираат културни, забавни, обра-
зовни, спортско-рекреативни, активности од областа на 
екологијата и други активности посветени на децата. 

Активностите на манифестациите посветени на де-
цата се финансираат од средствата што се собираат во 
времетраењето на манифестацијата. 

Член 124 
За време на траењето на "Детска недела" се плаќа 

посебен износ на: 
- секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифеста-
ции; 

-секоја поштенска пратка во внатрешниот сооб-
раќај, освен на печатени работи; 

- секој влезен билет на спортски натпревари и дру-
ги спортски приредби; 

- секој продаден возен билет во железничкиот, ав-
томобилскиот, меѓународниот, меѓуградскиот и 
авионскиот сообраќај и 

- на секоја продадена грамофонска плоча, музички 
компакт диск и видеокасета. 

Од плаќањето на износот од став 1 точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и други-
те културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

Член 125 
Владата со одлука секоја година го утврдува начи-

нот на наплата на износот за "Детска недела" од чле-
нот 124 на овој закон. 

XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 126 

Со парична казна од 40.000 до 200.000 денари ќе се 
казни за прекршок работодавецот, ако спротивно на 
одредбите на овој закон, не дава податоци или дава не-
вистините податоци од кои зависи остварувањето на 
право од заштита на децата или користењето на услу-
гите во установите. 

За прекршок од став 1 на овој член, ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице со парична казна 
од 10.000 до 40.000 денари. 

Член 127 
Родителот или старателот на детето, корисник на 

право за заштита на деца, односно корисник на услуги 
во установите, ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 8.000 до 10.000 денари, ако изјавата или бара-
њето што ја дал содржи невистинити или неточни под-
атоци, а послужила како доказ за остварување на пра-
во од заштита на децата или за користење на услуги 
во установа за деца. 

Член 128 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице од организацио-
ната единица на Министерството за труд и социјална 
политика кое спротивно на одредбите на овој закон ќе 
одобри право од заштита на децата. 

Член 129 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок лице кое врши политичко или вер-
ско организирање и дејствување и злоупотреба на де-
цата поради политичко или верско организирање и 
дејствување, како и лице кое врши психичко или фи-
зичко малтретирање или казнување, или друго нечо-
вечко постапување или злоупотреба на децата (член 9). 

Член 130 
Со парична казна од 40.000 до 200.000 денари ќе се 

казни за прекршок установата за деца, ако: 
- организира политичко или верско организирање 

и дејствување и во установата се врши злоупот-
реба на децата од истите побуди, како и се врши 
психичко или физичко малтретирање, казнување 
или друго нечовечко постапување или злоупот-
реба на децата (член 9); 

- остварува планови и програми што не се донесе-
ни од надлежниот орган (членови 52 и 65); 

- остварува програми без прибавено позитивно 
мислење (членови 53 и 65 став 3); 

- не ја следи здравствената состојба на децата и не 
спроведува мерки за спроведување на истата 
(член 58 став 1); 

- постапи спротивно на одредбата од член 58 став 
2; 

- н е донесе или не достави годишна програма за 
работа (членови 59 и 68); 

- не ги остварува стандардите и нормативите за вр-
шење на дејноста (член 71 став 3); 

- основа установа за деца без одобрение (членови 
70 и 76); 

- започне со работа и врши дејност, а не ги испол-
нува допишаните услови, односно ако врши деј-
ност без решение на надлежен орган (член 73 
став 1); 

- изврши избор на работници спротивно на услови-
те утврдени со овој закон (од членовите 84 до 90); 

- постапи спротивно на одредбите од член 92 ста-
вови 1 и 2; 

- не ја води пропишаната евиденција и документа-
ција или ја води спротивно на пропишаното со 
акт (член 106); 

- не ја води пропишаната евиденција (член 107); 
-користи прирачници, детски списанија и друга 

литература за кои нема решение за одобрување и 
употреба (член 108); 
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- н е ги применува утврдените цени на услуги од 
надлежен орган (член 115); 

- доставува невистинити податоци, како и незакон-
ски или неправилно ги користи средствата (член 
116) и 

- не овозможи вршење на надзор (членови 117,120 
и 121). 

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 10.000 до 40.000 денари и раковод-
ното лице во установата. 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни вработеното лице во установата, ако: 

- телесно казни дете, односно психички го малтре-
тира (член 9); 

- ј а води евиденцијата и документацијата спротив-
но на членовите 106 и 107 и 

-користи прирачник, детско списание и друга 
стручна литература за кои нема решение за 
одобрување и употреба (член 108). 

Член 131 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни за прекршок установа за деца која спротивно на 
одредбите од член 95 го распореди започнувањето и 
завршувањето на работното време. 

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни 
одговорното лице во установата со парична казна од 
10.000 до 40.000 денари. 

Член 132 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари ќе се 

казни правното лице кое не наплатува средства за 
"Детска недела", односно кое не го уплатува наплате-
ниот износ (членови 124 и 125). 

За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни 
со парична казна од 10.000 до 20.000 денари одговор-
ното лице на организацијата, правното лице. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 133 

Постојните организации за згрижување и воспита-
ние на деца од предучилишна возраст од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ра-
ботат како јавни установи за деца-детски градинки. 

Постојните: Работна организација за одмор и рек-
реација на деца "Младост" - Скопје, Работна органи-
зација за одмор и рекреација на деца и младина 
"Илинден" - Гостивар, Детско одморалиште "Пелис-
тер" - Битола, Претпријатие во општествена сопстве-
ност - Рекреативен центар "Малешево" - Берово, 
Претпријатие во општествена сопственост "Мајски 
Цвет" - Струга, од денот на влегувањето во сила на 
овој закон продолжуваат да работат како јавна уста-
нова за деца - детско одморалиште, а сезонските од-
моралишта продолжуваат да работат во рамките на 
организационите единици на Министерството за труд 
и социјална политика. 

Член 134 
Додатоците за деца, по влегувањето во сила на овој 

закон, ќе продолжат да се остваруваат согласно со од-
редбите од Законот за општествена заштита на децата 
("Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 40/87,17/91 и 38/91 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
12/93) и соодветните подзаконски акти до донесувањето 
на подзаконскиот акт од член 40 на овој закон. 

Член 135 
Сите подзаконски акти предвидени со овој закон, 

ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на подзаконските акти предвиде-
ни со овој закон, ќе се применуваат постојните подза-
конски акти, доколку се во согласност со овој закон. 

Член 136 
Детските градинки и детските одморалишта, ќе ја 

усогласат својата организација, работење и акти со 
одредбите на овој закон во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на актите од ставот 1 на овој 
член ќе се применуваат постојните општи акти, до-
колку се во согласност со овој закон. 

Доколку постојните општи акти не се во согласност 
со овој закон, ОВОЈ закон се применува непосредно. 

Член 137 
Директорите на детските градинки именувани 

пред влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат 
да ги вршат своите функции до именувањето на нов 
орган на раководење, согласно со овој закон. 

Органите на управување на детските градинки из-
брани пред влегувањето во сила на овој закон, про-
должуваат да ја вршат својата функција до изборот на 
нов орган на управување, согласно овој закон. 

Директорите на постојните организации за одмор 
и рекреација - детски одморалишта, именувани пред 
влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да 
ги вршат своите функции до именување нов орган на 
раководење, согласно овој закон. 

Органите на управување на постојните организа-
ции за одмор и рекреација - детски одморалишта, из-
брани пред влегувањето во сила на ОВОЈ закон, про-
должуваат да ја вршат својата функција до избор на 
нов орган на управување. 

Член 138 
Постојните забавишни групи при основните учи-

лишта по влегувањето во сила на овој закон, продол-
жуваат да работат во состав на основните училишта 
преку кои обезбедуваат средства за функционирање 
од Министерството за образование и наука, односно 
од Буџетот на Републиката. 

Член 139 
Работниците со високо, више и средно образова-

ние кои на денот на влегувањето во сила на овој закон 
немаат соодветен вид и степен на образование и имаат 
најмалку пет години работно искуство на соодветното 
работно место, можат и понатаму да ја вршат работа-
та на работното место на кое се затечени со влегува-
њето во сила на овој закон, а другите се должни да го 
оформат своето образование согласно со членовите 
од 84 до 89 од овој закон во рок од шест години од де-
нот на влегувањето во сила на истиот. 

Доколку во рокот предвиден во став 1 од овој член 
работниците не го оформат своето образование, ра-
ботниот однос ќе им престане. 

По исклучок на став 1 од овој член, постојниот ка-
дар кој на денот на влегувањето во сила на овој закон 
работи во јавната детска градинка како воспитувачи 
и кои завршиле Филозофски факултет-педагошка 
група-насока за предучилишни педагози, Филозофски 
факултет-педагошка група за еднопредметна педаго-
гија, или Филозофски факултет-група педагогија -
двопредметни студии, група психологија, Филолошки 
факултет - група македонски јазик и група историја на 
книжевностите на народите на СФРЈ, Факултет за му-
зичка уметност-наставна насока, Факултет за ликовни 
уметности-наставна насока и Факултет за физичка 
култура - наставна насока, ако имаат завршено специ-
јалистичка студија за предучилишни педагози, продол-
жуваат и понатаму да ги вршат работите на воспиту-
вачи. 

Член 140 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за општествена заштита 
на децата ("Службен весник на СРМ" бр. 6/81, 40/87, 
17/91 и 38/91) и "Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 12/93), Законот за одморалиштата на деца-
та и младината ("Службен весник на СРМ" бр. 22/78, 
17/91 и 38/91) и Законот за предучилишно и основно 
воспитание и образование ("Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91 и "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 14/95). 

Член 141 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
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3128. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИ-
КНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ 

РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за поттикнување и помага-

ње на технолошкиот развој, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 
Број 07-4584/1 Претседател 

14 ноември 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ 

НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува поттикнувањето и пома-

гањето на технолошкиот развој во Република Маке-
донија, програмирањето на дејноста и нејзиното фи-
нансирање. 

Член 2 
Под технолошки развој во смисла на овој закон, се 

подразбира: 
- развој на сопствени технологии; 
- унапредување на самостојна стопанска основа; 
- модернизација на постојните производни капаци-

тети; 
- формирање иновациони центри и технолошки 

јадра; 
- изградба на неопходна технолошка инфраструк-

тура и 
- трансфер на знаења преку континуирана надград-

ба на стручноста. 
II. ПРОГРАМИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА 

Член 3 
Технолошкиот развој, во согласност со член 2 од овој 

закон се остварува врз основа на Програма за поттикну-
вање и помагање на технолошкиот развој на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Програма). 

Член 4 
Со Програмата од член 3 на овој закон се утврду-

ваат приоритетните подрачја за поттикнување и пома-
гање на технолошкиот развој, и тоа: 

- нова технологија на производи и услуги, конку-
рентна на странските пазари; 

- подобрување на постојните производи, произ-
водствени процеси, услуги, технологии и 

- програма за технолошка надградба според европ-
ски стандарди со соодветна застапеност на најфрек-
вентните европски јазици. 

Член 5 
Програмата од член 3 на овој закон ја реализираат 

субјектите на технолошкиот развој, и тоа: трговски 
друштва; истражувачко развојни организации; јавни 
научни установи - институти; иновациони центри и 
технолошки јадра; здруженија на граѓани чија дејност 
се заснова на иноваторство и технички унапредувања 
и други правни и физички лица што остваруваат ак-
тивности во функција на технолошкиот развој. 

Член 6 
Министерството за образование и наука основа 

банка на податоци за дејностите од технолошкиот 
развој, како и за континуираната технолошка над-
градба на знаење. 

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 
Член 7 

Средствата за остварување на Програмата се обез-
бедуваат од средствата на Буџетот на Република Ма-
кедонија и со нив располага Министерството за обра-
зование и наука. 

За распределба на средствата од став 1 на овој 
член Министерството за образование и наука донесу-
ва годишна програма за поттикнување и помагање на 
технолошкиот развој. 

Финансирањето на дејноста на технолошкиот раз-
вој може да се врши и од буџетите на општините, бу-
џетот на град Скопје, сопствени приходи, камати, ди-
виденди, легати, подароци, завештанија и друго. 

Член 8 
Распределбата на средствата од член 7 став 1 на 

овој закон се врши по пат на јавен конкурс. 
Член 9 

Средствата за поттикнување и помагање на техно-
лошкиот развој можат да ги користат субјектите на 
технолошкиот развој преку проекти и програми во 
согласност со член 4 од овој закон. 

Член 10 
Условите, критериумите и начинот на користење 

на средствата за поттикнување и помагање на техно-
лошкиот развој се утврдуваат со Правилник кој го до-
несува министерот за образование и наука. 

За доделените средства Министерството за обра-
зование и наука склучува посебен договор. 

IV. НАДЗОР 
Член И 

Министерството за образование и наука врши над-
зор за спроведување на одредбите на овој закон. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 12 

Министерството за образование и наука ќе ја доне-
се Програмата од член 3 на овој закон во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 13 
Министерството за образование и наука ќе донесе 

подзаконски акти што произлегуваат од овој закон во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

3129. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-
телевизија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 

Број 07-4582/1 Претседател 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Член 1 
Во Законот за основање на Јавно претпријатие 

Македонска радио-телевизија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 6/98) во членот 11 алинеи-
те 1 и 3 се менуваат и гласат: 

три радио мрежи на ултра кратки бранови 
(УНР/РМ), 

- три телевизиски мрежи (УНРЛЈНР)". 

Член 2 
Членот 28 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

3130. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

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

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 

Број 07-4579/1 Претседател 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
Член 1 

Во Законот за енергетика ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 47/97 и 40/99), во членот 6 
ставот 3 се менува и гласи: 

"Дистрибуција на електрична енергија, во смисла 
на овој закон, е пренесување на електрична енергија 
низ дистрибутивните системи на среден и низок напон 
со цел за нејзина испорака на купувачите." 

Член 2 
Во членот 10-6 по ставот 1 се додаваат два нови 

става 2 и 3, кои гласат: 
"Купувач на енергија и енергенти, во смисла на 

овој закон, е правно или физичко лице кое купува 
енергија и енергенти на големо, краен купувач на 
енергија и енергенти, претприемач или дистрибутивно 
претпријатие. 

Продавач на енергија и енергенти, во смисла на 
овој закон, е правно или физичко лице кое врши про-
дажба на енергија и енергенти." 

Член 3 
По членот 10-6 седодава нов член 10-в, кој гласи: 

"Член 10-в 
Снабдување со енергија и енергенти, во смисла на 

овој закон, е испорака или продажба на енергија и 
енергенти на купувачите. 

Испорака на енергија и енергенти, во смисла на 
овој закон, е испорака на енергија и енергенти на ко-
рисници. 

Снабдувач со енергија и енергенти, во смисла на 
овој закон, е испорачател и/или продавач на енергија 
и енергенти на купувачи." 

Член 4 
Во членот 11 по ставот 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
"Корисник на енергетскиот систем, во смисла на 

овој закон, е секое правно или физичко лице кое снаб-
дува или се снабдува со енергија преку преносни или 
дистрибутивни системи." 

Член 5 
Членот Н-а се брише. 

Член 6 
Во членот 13 став 1 точката на крајот од ставот се 

брише и се додаваат зборовите: "или се дел од 
енергетските системи". 

Член 7 
Во членот 13-а ставовите 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
"Условите за вршење на услугите од став 1 на овој 

член и тарифните ставови треба да се објективни и 
еднакви за сите корисници и се објавуваат во средст-
вата за јавно информирање. 

Доколку правните лица од став 1 на овој член 
неосновано одбијат да ги дадат услугите или вршат 
дискриминација по било која основа при давањето на 
услугите од став 1 на овој член, правното лице заинте-
ресирано за добивање на тие услуги може да бара ми-
нистерството надлежно за работите на енергетиката 
да преземе мерки и активности за решавање на бара-
њето во согласност со закон." 

Член 8 
Во членот 14 по зборот "должни" се додава зборот 

"дејноста". 
Член 9 

Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи: 
"Енергетски систем, во смисла на овој закон, е 

систем за: 
- производство, пренесување, дистрибуција и 

потрошувачка на електрична енергија; 
производство, транспорт, дистрибуција и 

потрошувачка на природен гас; 
- производство, пренесување, дистрибуција и 

потрошувачка на топлинска енергија и 
- производство, пренесување, дистрибуција и 

потрошувачка на геотермална енергија." 

Член 10 
Членот 26 се менува и гласи: 
"Производителите и испорачателите на енергија 

се должни корисниците да ги снабдат со енергија во 
согласност со енергетскиот биланс, договорот за 
снабдување и условите за снабдување со соодветниот 
вид на енергија." 

Член И 
Во членот 30 став 4 зборовите: "24 часа" се заме-

нуваат со зборовите: "три дена". 

Член 12 
Во членот 33 став 1 точката 5 се менува и гласи: 
"Да ја плати испорачаната енергија согласно со 

условите за снабдување, договорот за снабдување и 
законот и". 

Член 13 
Во членот 37 став 1 уводната реченица се менува и 

гласи: 
"Со условите за снабдување на соодветен вид 

енергија од енергетските системи поблиску се 
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определуваат условите и начинот на снабдување и 
меѓусебните права, обврски и одговорности на 
снабдувачот и купувачот на соодветен вид енергија, а 
особено:" 

Во став 2 зборовите: "Одлуката за општите услови 
за испорака" се заменуваат со зборовите: "Условите 
за снабдување", а зборот "содржи" се заменува со 
зборот "содржат". 

Во став 3 зборовите: "Одлуката за општите услови 
за испорака" во првиот, вториот и четвртиот ред се 
заменуваат со зборовите: "Условите за снабдување", а 
зборовите: "ја донесува" во третиот и шестиот ред се 
заменуваат со зборовите: "ги донесува". 

Член 14 

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи: 

"Член 39-а 
Производна цена на одделен вид енергија, во смис-

ла на овој закон, е цената формирана според Методо-
логијата за формирање на цените на одделни видови 
енергија, на прагот на производниот објект. 

Малопродажната цена на одделни видови енергија, 
во смисла на овој закон, е цената формирана според 
Методологијата за формирање на цените на одделни 
видови енергија, која во себе ја содржи производната 
цена, цената на транспортот, прометната маржа, ак-
цизата, даноците и други посебни давачки." 

Член 15 
Во членот 40 став 2 зборовите: "Одлуките за" се 

бришат. 

Член 16 
Во членот 41 став 1 зборот "испорачателот" се за-

менува со зборовите: "корисникот на системот кон кој 
се приклучува", а зборовите: "од 10%" се бришат. 

Член 17 
Во членот 42 став 1 зборовите: "Испорачателот 

на" се заменуваат со зборовите: "Снабдувачот на ко-
рисникот со". 

Член 18 
Во членот 43 ставот 1 се менува и гласи: 
"Правните и физичките лица кои стопанисуваат со 

енергетскиот систем се должни во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на барањето за приклучување 
на енергетскиот систем да го приклучи корисникот на 
енергија на енергетскиот систем ако се исполнети 
условите од енергетската согласност и договорот за 
снабдување." 

Ставовите 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 19 
Во членот 65 став 1 точка 4 зборовите: "општите 

услови за испорака" се заменуваат со зборовите: "ус-
ловите за снабдување". 

Член 20 
Условите за снабдување на соодветен вид енергија 

од енергетските системи од член 37 на Законот за 
енергетика ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 47/97 и 40/99) ќе се донесат во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 21 
Тарифните системи од член 40 став 2 на Законот 

за енергетика ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 47/97 и 40/99) ќе се донесат во рок од 18 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

3131. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

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

ШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ 
Се прогласува Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за вршење на занаетчиската дејност, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 
Број 07-4562/1 Претседател 

14 ноември 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за вршење на занаетчиската дејност 

("Службен весник на Република Македонија" број 
37/98) во членот 1 по зборот "дејност" точката се бри-
ше и се додаваат зборовите: "и здружувањето на вр-
шителите на занаетчиската дејност во Занаетчиска 
комора на Македонија". 

Член 2 
По членот 4 се додаваат три нови члена 4-а, 4-б и 

4-в, кои гласат: 
"Член 4-а 

Под занаетчиска дејност, во смисла на член 2 од 
овој закон, се смета и вршењето на угостителски и 
превознички услуги од страна на физички лица, до-
колку работењето не го надминува обемот на помал 
занает согласно со член 3 од овој закон. 

Физичките лица од став 1 на овој член вршењето 
на дејноста се должни да го запишат во регистарот на 
занаетчиите. 

Под превознички услуги, во смисла на став 1 од 
овој член, се сметаат авто-такси превозот на патници 
и превозот на стока во внатрешниот сообраќај, како и 
јавниот превоз на патници во слободна пловидба во 
езерскиот сообраќај. 

Дејноста од став 3 на овој член може да се врши 
доколку по уписот во регистарот на занаетчиите вр-
шителот на дејноста се стекне со лиценца согласно со 
законот со кој се уредува превозот во патниот сообра-
ќај, односно ги исполни условите согласно со законот 
со кој се уредува езерската пловидба. 

Член 4-б 
Република Македонија презема мерки за заштита 

на старите занаети и заштита и унапредување на зана-
етчиските дејности кои се дефицитарни. 

Член 4-в 
Заради развојот на занаетчиството, унапредување 

на стручноста и деловните обичаи и норми, подобру-
вање на квалитетот на занаетчиските производи и ус-
луги, како и заради усогласување и застапување на за-
едничките интереси, вршителите на занаетчиската 
дејност се здружуваат во Занаетчиска комора на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Комора). 

Во рамките на Комората за подрачјето на една или 
повеќе единици на локалната самоуправа, односно за 
Градот Скопје можат да се основаат подрачни занает-
чиски комори (во натамошниот текст: подрачни комо-
ри). 
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Комората има својство на правно лице. 
Комората врши одредени јавни овластувања кои и 

се доверени со овој и друг закон." 
Член 3 

Во членот 5 став 1 зборовите: "Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на човековата 
околина и Министерството за стопанство" се замену-
ваат со зборовите: "Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање и Министерството за 
економија". 

Во став 2 зборовите: "за стопанство" се заменува-
ат со зборовите: "за економија". 

Член 4 
Членот 8 се брише. 

Член 5 
Во членот 9 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
"Барањето од став 2 на овој член не се поднесува 

при префрлување на занаетчиската дејност од едно на 
друго лице, доколку не се врши промена на видот на 
занаетчиската дејност и дејноста се врши во истите 
простории." 

Ставот 3 станува став 4. 
Член 6 

Во насловот пред членот 13 зборовите: "од страна 
на занаетчија" се бришат, а во членот 13 во уводната 
реченица на став 1 по зборот "лице" се додаваат збо-
ровите: "кое не е регистрирано како трговец - поеди-
нец". 

Во став 2 по зборот "лице" се додаваат зборовите: 
"кое не е регистрирано како трговец - поединец". 

Член 7 
Во членовите 14,15 ставови 1 и 4,16 став 1, 24 ста-

вови 2 и 4, 25 став 1, 26 ставови 1 и 2, 28 став 1, 29, 37, 
49 став 1 и 51 став 2 зборовите: "за стопанство" се за-
менуваат со зборовите: "за економија". 

Член 8 
По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 

"Член 14-а 
Доколку трговецот - поединец, како и основачот, 

односно основачите на трговско друштво не ги испол-
нува условите од член 13 став 1 точки 3 и 4 на овој за-
кон, занаетчиската дејност ќе може да ја врши ако 
вработи лице кое ги исполнува тие услови." 

Член 9 
Во членот 17 став 1 зборовите: "за стопанство" се 

заменуваат со зборовите: "за економија". 
Во став 3 зборовите: "за стопанство" се заменува-

ат со зборовите: "за економија", а по зборовите: 
"здравствено осигурување" се става запирка и се дода-
ва зборот "Комората". 

Во став 6 зборовите: "министерот за стопанство" се 
заменуваат со зборовите: "министерот за економија". 

Член 10 
По членот 17 се додава нов член "17-а", кој гласи: 

"Член 17-а 
Податоците содржани во регистарот на занаетчии 

се јавни и никој не може да се повикува на нивно не-
познавање. 

Секое лице има право да изврши увид во региста-
рот на занаетчии и да добие податоци од регистарот. 

За добивање на податоци од регистарот се напла-
тува надомест на реалните (оперативни) трошоци. 

Висината на надоместот од став 3 на овој член ја 
пропишува министерот за економија." 

Член И 
Во членот 24 став 2 зборовите: "членот 8 точки 1 и 

2" се заменуваат со зборовите: "членот 13 став 1 точ-
ки 3 и 4". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Во случаите од став 1 точки 6 и 7 на овој член за-

наетчијата е должен до Министерството за економија 
да достави и соодветно мислење од Комората." 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 12 
Во членот 31 зборовите: "за стопанство" се заме-

нуваат со зборовите: "за економија", а по зборовите: 
"здравствено осигурување" се додаваат зборовите: 
"Комората и". 

Член 13 
По членот 31 се додава нов дел 6, со назив: "Посеб-

ни мерки за заштита на старите занаети и заштита и 
унапредување на занаетчиските дејности кои се дефи-
цитарни" и четири нови члена 31-а, 31-б, 31-в и 31-г, 
кои гласат: 

"6. Посебни мерки за заштита на старите занаети и 
заштита и унапредување на занаетчиските дејности 
кои се дефицитарни. 

Член 31-а 
Заради заштита на старите занаети и заштита и 

унапредување на занаетчиските дејности кои се дефи-
цитарни Владата на Република Македонија донесува 
годишна програма. 

Член 31-б 
Средства за заштита на старите занаети и заштита 

и унапредување на занаетчиските дејности кои се де-
фицитарни се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија. 

Член 31-в 
Средствата кои се обезбедуваат согласно со член 

31-б од овој закон се користат особено за: 
- обезбедување услови за одржување на старите за-

наети; 
- презентирање на старите занаети на саеми и дру-

ги стопански и културни манифестации во земјата и 
странство; 

- обучување на заинтересирани лица за вршење на 
стари и дефицитарни занаети и 

- учество во изградба и уредување на деловни 
простории и простори наменети за вршење на стари и 
дефицитарни занаети. 

Член 31-г 
Програмата од член 31-а на овој закон ја спроведу-

ва Министерството за економија." 
Член 14 

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи: 
"Стручната оспособеност од став 1 на овој член за 

вршење на определена занаетчиска дејност се прове-
рува од комисија формирана од Комората. При про-
верката на стручната оспособеност може да присус-
твува и предметниот наставник." 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

" Стручната оспособеност од став 2 на овој член се 
проверува според програма која ја донесува Комората 
во согласност со Министерството за образование и на-
ука. 

На лицата за кои ќе се утврди дека се стручно ос-
пособени им се издава уверение за стручна оспособе-
ност. " 

Член 15 
Членот 35 се менува и гласи: 
"Практичната настава за учениците од стручното 

образование може да се изведува кај вршител на зана-
етчиската дејност каде што дејноста се врши од лице 
кое се стекнало со звање мајстор." 

Член 16 
Во членот 36 ставот 2 се менува и гласи: 
"Опременоста на просториите ја оценува комисија 

образована од министерот за економија, во чиј состав 
се претставници од Министерството за економија, 
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Министерството за труд и социјална политика, Ми-
нистерството за образование и наука и Комората." 

Член 17 
Во членот 37 став 1 бројот "44" се заменува со бро-

јот "36". 
Во став 2 зборовите: "физичка култура" се замену-

ваат со зборовите: "наука и Комората." 

Член 18 
Во членот 38 став 2 зборовите: "физичка култура" 

се заменуваат со зборот "наука". 

Член 19 
Во членот 40 став 2, во втората реченица по збо-

рот "односно" се додаваат зборовите: "уверение за ст-
ручната оспособеност", зборот "стекната" се замену-
ва со зборот "издадено", а по зборовите: "во соглас-
ност со" се додаваат зборовите: "член 33 став 3". 

Член 20 
Во членот 41 во првата реченица зборовите: "ми-

нистерот за стопанство" се заменуваат со зборот "Ко-
мората". 

Член 21 
Членот 42 се менува и гласи: 
"Мајсторскиот испит се полага на начин и според 

програма која ја донесува Комората. 
Мај сторениот испит содржи теоретски и практи-

чен дел. 
За полагање на мајсторскиот испит кандидатот 

плаќа трошоци чија висина и начин на плаќање ги оп-
ределува Комората." 

Член 22 
' Во членот 44 став 2 зборовите: "пропишува минис-

терот за стопанство" се заменуваат со зборовите: 
" пропишува Комората". 

Во ставот 3 зборовите: "Министерството за сто-
панство" се заменуваат со зборот "Комората". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Комората го известува Министерството за еконо-

мија за секој извршен упис во регистарот во кој се за-
пишуваат лицата кои се стекнале со звање мајстор за 
вршење соодветна занаетчиска дејност." 

Член 23 
Називот на главата Ш. "ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАНАЕТ-

ЧИИТЕ" се менува и гласи: Ш. "ЗАНАЕТЧИСКА КО-
МОРА НА МАКЕДОНИЈА И ПОДРАЧНИ КОМОРИ". 

Член 24 
По членот 45 во главата III се додаваат 13 нови 

члена 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-д, 45-ѓ, 45-е, 45-ж, 45-з, 
45-и, 45-ј, 45-к и 45-л, кои гласат: 

"Член 45-а 
Членови на Комората можат да бидат и други 

правни и физички лица регистрирани за вршење други 
стопански дејности, како и други организации, здру-
женија на граѓани и фондации, банки и други финан-
сиски организации, кои со своето дејствување придо-
несуваат за развојот и унапредувањето на занаетчис-
ките и другите стопански дејности, развојот и унапре-
дувањето на претприемништвото и малите и средните 
претпријатија. 

Член 45-б 
Комората е непрофитна организација која не мо-

же да врши трговска дејност. 
Ако во работењето на Комората се оствари добив-

ка, таа мора да биде употребена исклучиво за поддр-
жување и остварување на целите и задачите заради 
кои таа е основана. 

Комората за своите обврски одговара со својот 
имот и средства. 

Член 45-в 
За финансирање на своите цели, задачи и надлеж-

ности Комората може да основа трговско друштво. 
Добивката остварена од работењето на друштвото 

од став 1 на овој член е приход на Комората. 

Член 45-г 
Комората не може да врши политички активности 

или да го користи својот имот и средства за остварува-
ње на цели на политички партии. 

Како политичка активност, во смисла на став 1 од 
овој член, се подразбира особено учество на било кој 
начин во изборната кампања и финансирањето на по-
литичките партии. 

Член 45-д 
Работата на Комората е јавна. 
Работењето на Комората не може да биде насоче-

но кон насилно уривање на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, поттикнување или повикување 
на воена агресија и разгорување на национална, расна 
или верска омраза или нетрпеливост. 

Член 45-ѓ 
Комората е независна и самостојна организација 

на вршителите на занаетчиската дејност од Република 
Македонија основана заради: 

1) остварување на заеднички општествени, еко-
номски и социјални интереси на вршителите на зана-
етчиската дејност; 

2) развој и унапредување на занаетчиството во 
рамки на слободното дејствување на законитостите на 
пазарот; 

3) организирање на облици на стручно образова-
ние, преквалификација и доквалификација за потре-
бите на вршителите на занаетчиската дејност; 

4) подобрување на квалитетот на стоките и услуги-
те кои ги произведуваат, односно ги даваат вршители-
те на занаетчиската дејност; 

5) заштита, спроведување и унапредување на доб-
рите деловни обичаи и стандардите и нормите за ква-
литет; 

6) заштита и унапредување на конкуренцијата и 
спречување на нелојалната конкуренција меѓу врши-
телите на занаетчиската дејност; 

7) развивање и одржување систем на деловни и 
други информации потребни за развој на занаетчис-
твото (единствен информационен систем) и 

8) промоција и обезбедување на средства за зашти-
та на старите занаети и заштита и унапредување на за-
наетчиските дејности кои се дефицитарни. 

Член 45-е 
Со статутот на Комората поблиску се уредуваат 

прашањата во врска со: 
1) целите и задачите на Комората и начинот на 

нивното остварување; 
2) условите и начинот на пристапување, истапува-

ње и исклучување од членство во Комората; 
3) правата, обврските и одговорностите на члено-

вите на Комората; 
4) бројот, начинот и постапката за избор на члено-

ви на Собранието на Управниот одбор на Комората; 
5) надлежностите на органите на управувањето на 

Комората; 
6) организационата поставеност на Комората; 
7) услови и начин под кои се организираат подрач-

ните комори; 
8) изворите на приходите потребни за финансира-

њето на функциите на Комората; 
9) судот на честа на Комората и 
10) други прашања во согласност со закон. 
Собранието на Комората го донесува Статутот. 
На одредбите на Статутот на Комората кои се од-

несуваат на вршењето јавни овластувања, согласност 
дава Владата на Република Македонија. 
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Член 45-ж 
Средства за работа на Комората се обезбедуваат 

од: 
1Л коморски придонес; 
2) приходи од имот; 
3) надоместок за извршени услуги по основа на вр-

шење на јавни овластувања и 
4) донации и други извори во согласност со овој и 

друг закон. 

Член 45-з 
Основицата, висината, начинот и роковите за пла-

ќање на коморскиот придонес и надоместоците за из-
вршени услуги за вршење на јавни овластувања ги ут-
врдува Собранието на Комората. 

Владата на Република Македонија дава согласност 
на висината на надоместокот за извршени услуги за 
вршење на јавни овластувања. 

Органи на Комората 
Член 45-и 

Со Комората управуваат членовите на Комората 
преку свои претставници во органите на Комората. 

Органи на Комората се Собранието, Управниот 
одбор и претседателот на Комората. 

Собранието на Комората го сочинуваат претстав-
ници од подрачните комори. 

Собранието и Управниот одбор се органи на упра-
вување на Комората со права и надлежности утврдени 
со Статутот на Комората. 

Претседателот на Комората ја застапува и претста-
вува Комората, раководи со нејзината работа и ги извр-
шува одлуките и заклучоците на нејзините органи. 

Член 45-ј 
Претставниците во органите на Комората ги изби-

раат членовите на Комората на начин утврден со Ста-
тутот на Комората. 

Претставниците во органите на Комората се одго-
ворни за својата работа пред членовите на Комората. 

Суд на честа 

Член 45-к 
Судот на честа одлучува за повредите на добрите 

деловни обичаи во работењето на вршителите на за-
наетчиската дејност. 

Судот на честа одлучува и за неизвршување на об-
врските на членовите на Комората и за други повреди 
на Статутот за чија повреда можат да се изречат мер-
ки согласно со Статутот на Комората. 

Подрачни комори 

Член 45-л 
Подрачните комори се организираат за подрачјето 

на една или повеќе единици на локалната самоуправа. 
За подрачјето на Градот Скопје се организира 

една подрачна комора. 
Средства за работа на подрачните комори се обез-

бедуваат од приходите на Комората на начин и под ус-
лови определени со Статутот на Комората." 

Член 25 
Членовите 46,47 и 48 се бришат. 

Член 26 
Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "членот 8 

став 1 точки 1 и 2" се заменуваат со зборовите: "чле-
нот 13 став 1 точки 3 и 4". 

Член 27 
Во членот 55 став 1 точки 10 и И зборот "стопан-

ството" се заменува со зборот "економијата". 

Член 28 . . . . 
По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи: 

"Член 59-а 
Занаетчиската комора на Македонија ќе се основа 

најдоцна во рок од три месеци од денот на влегување 
во сила на овој закон. 

Јавните овластувања кои и се доверени со овој за-
кон, Комората ќе отпочне да ги врши во рок од шест 
месеци од денот на основањето. 

До истекот на рокот од став 2 на овој член, јавните 
овластувања што со овој закон и се доверени на Комо-
рата, ќе продолжат да ги вршат надлежните минис-
терства. " 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

З1З2. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за вино, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 

Број 07-4581/1 Претседател 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО 

Член 1 
Во Законот за вино ("Службен весник на Републи-

ка Македонија" бр. 27/73, 51/88,20/90,17/91 и 83/92), по 
членот 40 се додава нова глава У1-а и 13 нови члена: 
40-а, 40-б, 40-в, 40-г, 40-д, 40-ѓ, 40-е, 40-ж, 40-з, 40-ѕ, 40-и, 
40-ј, 40-к, кои гласат: 

"У1-а ФОНД ЗА ГРОЗЈЕ И ВИНО 
Член 40-а 

Заради остварување и усогласување на интересите 
и заради вршење дејности и активности со цел за по-
добрување и унапредување на винарството, се форми-
ра Фонд за грозје и вино (во натамошниот текст: Фонд). 

Член 40-б 
Членови на Фондот се правните субјекти што се 

занимаваат со производство и промет на грозје и вино 
и претставници на здруженијата на индивидуални про-
изводители на вино. 

Член 40-в 
За основање и почеток за работа на Фондот се 

обезбедуваат средства од Буџетот на Република Ма-
кедонија во висина утврдена со Програмата за поттик-
нување на развојот на земјоделството. 

Член 40-г 
Фондот ги врши следниве работи: -
1. Врши координација на работата на своите член-

ки со цел за организиран настап на домашниот и 
странскиот пазар; ^ м 

2. Преку своите тела врши испитува,њ,а ,на пазарите 
в,о ,ртЈранство,. вѕрши хзаедаичко ,маркетиншќо' претста-
вување на странските пазари; 
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3. Својата политика ја сообразува со интересите на 
Република Македонија; 

4. Своите членови ги насочува кон најповолните 
домашни и странски понудувачи на суровини и репро-
материјали; 

5. Предлага решенија за проблемите во лозарство-
то и винарството до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство; 

6. Се залага за поттикнувачките мерки во областа 
на лозарството и винарството; 

7. Изнаоѓа најразлични облици за унапредување на 
лозарското и винарското производство; 

8. Дава стручна помош на членките; 
9. Утврдува минимални откупни цени на грозјето 

за членките на Фондот; 
10. Утврдува минимални цени за извоз на вино за 

членките на Фондот и 
11. Врши и други работи утврдени со закон. 

Член 40-д 
За извршување на работите од член 40-г на овој за-

кон, Фондот донесува Програма за унапредување и 
поттикнување на лозарството и винарството, за на-
редната година најдоцна до 31 декември во тековната 
година. 

На Програмата за унапредување и поттикнување 
на лозарството и винарството согласност дава Влада-
та на Република Македонија. 

Член 40-ѓ 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 40-е 
Органи на Фондот се Управниот одбор и директо-

рот. 
Член 40-ж 

Со Фондот управува Управен одбор. 
Управниот одбор на Фондот има девет члена кои 

ги именува Владата на Република Македонија за вре-
ме на четири години. 

Управниот одбор на Фондот од своите редови из-
бира претседател за време од четири години. 

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш го-
дишно, поднесува извештај за својата работа до Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 40-з 
Управниот одбор на Фондот донесува: 
- Статут и други општи акти на Фондот, 
- Финансиски план на Фондот, 
- Годишна сметка на Фондот, 
- Одлука за користење на средства, 
- Одлуки и други акти утврдени со закон и со Ста-

тутот на Фондот. 
Член 40-ѕ 

Со Фондот раководи директор. 
Директорот го застапува и претставува Фондот. 

Член 40-и 
Директорот на Фондот го именува и разрешува 

Владата на Република Македонија. 
Мандатот на директорот е четири години. 

Член 40-ј 
Други извори на средства на Фондот се: 
- членарина која ја плаќаат членките на Фондот; 
- донации и спонзорства и 
- други приходи. 

Член 40-к 
Материјалите, стручните и административните ра-

боти ги вршат стручни служби на Фондот." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

З1ЗЗ. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-
дифузија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 14 ноември 2000 година. 

Број 07-4583/1 Претседател 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Илјаз Халими, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА 

Член 1 
Во Законот за основање на Јавно претпријатие 

Македонска радиодифузија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 6/98) во членот 7 став 1 али-
неите 1 и 3 се менуваат и гласат: 

три радио мрежи на ултра кратки бранови (УНР/ 
РМ) 

- три телевизиски мрежи (УНР/1ЈНР)". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

3134. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 14.11.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар.бр. 8702), вклу-
чувајќи и моторни 
возила за комби-
ниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

8703 32 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
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1500 см3 до 2500 см3: 
—Нови: 
-—Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 см3: 

8703 32 90 90 —Со зафатнина 
на цилиндрите над 
2000 см3 до 2500 см3 

а) Форд транзит-160, 
со број на шасија 
ЅРАСХХВОУС1.В25 
052 1 парче 

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

Бр. 23-5263/1 Претседател на Владата 
14 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3135. 
Врз основа на член 41 од Законот за заштита при 

работа ("Службен весник на РМ" бр. 13/98, 21/98 и 
33/2000), министерот за труд и социјална политика до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 

ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

њето на евиденцијата во областа на заштитата при ра-
бота и тоа за: 

- стручното обучување и оспособување на работ-
ниците За безбедна работа; 

- извршените прегледи на орудијата за работа; 
- спроведените испитувања на физичките, хемис-

ките и биолошките штетности и на микроклимата во 
работните и помошни простории и простори, односно 
на работните места; 

- претходните и периодичните здравствени прегле-
ди на работниците; и 

- повредите при работа, заболувањата во врска со 
работата и смртните случаи при работата. 

Член 2 
Евидентирањето се врши со запишување на состој-

бите односно на податоците во средството за евиден-
ција кое мора да биде устроено и водено согласно од-
редбите на овој правилник. 

Запишувањето на податоците се врши врз основа 
на документи издадени од овластено домашно или 
странско правно или физичко лице. 

Член 3 
Како документи, во смисла на овој правилник, се 

сметаат особено техничките упатства, јавните испра-
ви, упатствата за употреба, извештаите, наодите, ов-
ластувањата, уверенијата, одлуките и другите доку-
менти кои се носат согласно прописите за заштита 
при работа и истите претставуваат составен дел на 
евиденцијата. 

Документите од ставот 1 на овој член, треба да се 
лазат од оштетување и уништување. 

Член 4 
Евиденцијата за стручното обучување и оспособу-

вање на работниците за безбедна работа содржи пода-
тоци за: 

- име (татково име) и презиме на работникот кој е 
обучуван и оспособуван за безбедна работа; 

- време (датум) на обучувањето; 
- основ на обучувањето (почетно вработување, 

промена на работно место, промена на орудието за ра-
бота односно на технолошкиот процес); 

- место на обучувањето и оспособувањето на ра-
ботникот; 

- назив на правното односно физичкото лице кое 
го извршило обучувањето; 

- датум на извршена проверка на оспособеноста на 
работникот за самостојна и безбедна работа на работ-
ното место; 

- датум на извршената посебна обука на претстав-
никот на работниците за заштита при работа. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член задолжител-
но ги содржи и програмите врз основа на кои е спро-
ведено теориското обучување на работниците, писме-
ните документи за резултатите од спроведеното обу-
чување и оспособување како и други документи пред-
видени со прописите за заштита при работа и актите 
на работодавецот. 

Член 5 
Евиденцијата на извршените прегледи и испитува-

ња на орудијата за работа (во натамошниот текст: 
орудие) содржи податоци за: 

- назив на орудието и неговите основни технички 
податоци и карактеристики; 

- место (работна просторија односно простор) каде 
се наоѓа орудието; 

- датум на извршен преглед односно испитување на 
орудието пред неговата прва употреба; 

- датум на извршениот преглед односно испитува-
ње на орудието по неговата реконструкција, измена 
или хаварија; 

- датум на извршениот преглед односно испитува-
ње на орудието по неговото преместување од едно на 
друго место; 

- други прегледи и испитувања на орудијата презе-
мени согласно упатствата на производителот, технич-
ките прописи и стандарди, со актот на работодавецот 
и со прописите за заштита при работа; 

- последен преглед односно испитување на исправ-
носта на орудието; и 

- назив на овластеното правно лице кое го изврши-
ло прегледот односно испитувањето на орудието и 
податоци за работниците кои учествувале во прегле-
дите односно испитувањата (име и презиме, работна 
функција, стручна подготовка, работно искуство). 

Како орудие за работа во смисла на овој член се 
сметаат постројките, машините, уредите и други ору-
дија за работа на механизиран погон. 

Член 6 
Евиденцијата од членот 6 на овој правилник, за-

должително содржи и: техничко упатство, упатство за 
употреба и одржување на орудието, јавна исправа де-
ка во однос на орудието се применети пропишаните 
мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа, 
овластувањето на правното лице за вршење прегледи 
и испитување на орудието за работа, писмен документ 
за резултатите од спроведените прегледи и испитува-
ње, како и други исправи согласно прописите за заш-
тита при работа. 

Член 7 
Евиденцијата на испитувањата на физичките, хе-

миските и биолошките штетности, микроклимата и 
осветленоста во работните и помошните простории и 
простори и на определени работни места содржи по-
датоци за: 

- назив на работните и помошните простории и 
простори односно на работните места каде е вршено 
испитувањето на условите за работа односно на штет-
ностите; 

- прво испитување (ден, месец и година); 
- датум на наредните испитувања вршени согласно 

членовите 30 и 31 од Законот за заштита при работа; 
- предмет на испитувањето; 
- средства со кои е извршено испитувањето; 
- назив и адреса на испитувачот (правната дице)?^ 

податоци за работниците кои го вршеле испитувањето; 
(име и презиме, работна функција, стручна подготов-
ка, работно искуство). 
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Извештаите, јавните исправи, овластувањата и 
другите документи за извршените испитувања на ус-
ловите и штетностите при работа се составен дел на 
евиденцијата од ставот 1 на овој член. 

Член 8 
Евиденцијата на претходните и периодичните 

здравствени прегледи содржи податоци за: 
- назив и седиште на здравствената организација 

што го извршила прегледот; 
- датум на извршениот претходен односно перио-

дичен здравствен преглед; 
- име (татково име) и презиме на прегледаниот ра-

ботник; 
- назив и адреса на работодавецот кај кого работи 

работникот; 
- вид на работата која ја врши работникот; 
- услови под кои ја врши работата; 
- утврдено професионално заболување или друго 

заболување на работникот; 
упатување на работникот до органот надлежен за 

утврдување на неговата преостаната работна способ-
ност согласно прописите за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Наодите и мислењата за здравствената состојба на 
работникот и известувањата доставени на работодаве-
цот се составен дел на евиденцијата од ставот 1 на овој 
член. 

Член 9 
Евиденцијата на повредите при работа, заболува-

њата во врска со работата и на смртните случаи при 
работата, содржи податоци за: 

- презиме, татково име и име на повредениот, забо-
лениот или погинатиот работник и датум на раѓањето; 

- краток опис на повредата, заболувањето, односно 
на смртниот случај; 

- извор односно причина на повредата, заболува-
њето, односно на смртниот случај; 

- тежина на повредата (лесна, тешка, со смртни 
последици); 

- датум и час на повредата односно смртниот слу-
чај; 

- траење на спреченоста на работа поради повреда-
та односно заболувањето на работникот (во денови); 

- преземени мерки за отстранување на изворите 
односно причините на повредите односно заболувања-
та во врска со работата и на смртните случаи при ра-
ботата; 

- податоци за покренување постапка за одговор-
ност. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-2732/00 Министер, 
27 октомври 2000 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

бр. 98/2000 од 13 септември 2000 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста на член 160 точка И 
во делот "и втор" од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашање-
то за согласноста со оспорениот дел на одредбата со 
член 15 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 160 
точка 11 од Законот, во Фондот се решава во прв и 
втор степен за правата од пензиското и инвалидското 
осигурување и се врши исплата по донесените реше-
нија. 

5. Според член 15 од Уставот се гарантира правото 
на жалба против поединечните правни акти донесени 
во постапка во прв степен пред суд, управен орган или 
организација или други институции што вршат јавни 
овластувања. 

Со Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување се утврдува дека Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување има својство на правно лице 
(член 8 став 2 од Законот), дека дејноста на фондот е 
од јавен интерес (член 9 од Законот) и дека фондот 
има статут со кој се уредува начинот на остварување-
то на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање (член 169 од Законот). Понатаму, според член 
141 став 1 од Законот, против решението донесено во 
прв степен на Фондот, односно кај работодавецот оси-
гуреникот, корисникот на пензија или членот на се-
мејството има право на жалба до Комисијата на Вла-
дата на Република Македонија, за решавање во втор 
степен по предметите од пензиското и инвалидското 
осигурување, односно кај работодавецот во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението. Според тоа 
јасно произлегува дека Фондот е институција со јавни 
овластувања и дека таа институција решава за оства-
рување на право од пензиското и инвалидското осигу-
рување во прв степен. 

Со оглед на тоа што со оспорениот дел на одредба-
та на член 160 точка И од Законот е уредено фондот 
да решава во прв и втор степен за правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување, а не по жалба за 
тоа да одлучува орган кој не учествувал во одлучува-
њето во прв степен, Судот оцени дека оспорениот дел 
на одредбата не е во согласност со член 15 од Уставот. 

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

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

У. бр. 98/2000 
8 ноември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

3136. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите НО и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
8 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 160 точка 11 во делот "и втор" 

од Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93,3/94,14/95, 71/96, 32/97 и 24/2000). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 

3137. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 и член 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
8 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката за усвојување Предлог Де-

талниот урбанистички план за населбата "Железнич-
ка "-Охрид, донесен од Собранието на Општина Охрид 
на 6 декември 1990 година ("Службен гласник на Оп-
штина Охрид" бр. 9/90). 

2. Се става вон сила Решението за запирање од из-
вршување на поединечните акти и дејствија што се 
преземени врз основа на Одлуката означена во точка-
та 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
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4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Приватното претприја-
тие "Гица"-Охрид, поведе постапка за оценување за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со членот 32 од Законот за системот на 
просторното и урбанистичкото планирање (" Службен 
весник на РМ" бр. 38/90). 

5. Судот на седницата утврди дека со оспорениот 
детален урбанистички план за населбата "Железнич-
ка" во Охрид се отстапува од урбанистичките решени-
ја содржани во Основниот урбанистички план за Ох-
рид и тоа просторот наменет за индустрија во оваа на-
селба се пренаменува во зона на становање. Судот на 
седницата, исто така, утврди дека не била побарана 
претходна согласност за донесување на оспорениот 
план од органот на Републиката надлежен за работи-
те на урбанизмот и покрај тоа што бил должен да ја 
прибави. Ова од причини што обврската урбанистич-
киот план, пред донесувањето задолжително да се дос-
тавува до републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на урбанизмот на согласност заради оцен-
ка на нивната меѓусебна усогласеност, како и усогла-
сеноста со просторните планови и со одредбите на 
овој закон, произлегува од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за системот на просторното 
и урбанистичкото планирање ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90), кој стапил во сила на 27 ноември 1990 
година, конкретно оваа обврска е утврдена со измене-
тиот член 32 на овој закон. Ако се има предвид дека 
Одлуката за донесување на оспорениот план е донесе-
на од Собранието на Општина Охрид на 6 декември 
1990 година, односно 9 дена по стапување во сила на 
овој закон, тогаш несомнено Собранието пред донесу-
вањето било должно да ја прибави ваквата согласност. 

Според мислењето на судот претходната соглас-
ност од надлежниот орган на Републиката за донесу-
вање на урбанистичкиот план е инструмент со кој ор-
ганот потврдува дека плановите како подзаконски ак-
ти се меѓусебно усогласени и претставува интегрален 
дел на урбанистичкиот план затоа што дури со дадена-
та согласност актот станува полноважен. 

Со оглед на тоа што за донесување на оспорениот 
план не е дадена претходна согласност од надлежниот 
орган на Републиката, судот оцени дека оспорената од-
лука не е во согласност со член 32 од Законот за систе-
мот на просторното и урбанистичкото планирање. 

6. Со оглед на конечноста и извршноста на оваа 
одлука судот го стави вон сила и Решението означено 
во точка 2 исто од оваа одлука. 

Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

7. Оваа одлука судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ис-
лами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, 
Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 72/2000 Претседател 
8 ноември 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

З1З8. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Кетеново - Оп-
штина Кратово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5215/1 Директор, 
17 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

3139. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Бешишта - Оп-
штина Витолиште. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5216/1 Директор, 
17 ноември 2000 година дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

3140. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Тројаци - Оп-
штина Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да. се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр..34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5217/1 Директор, 
17 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8188/99, во регистарската влошка бр. 
02032761?-3-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие на Трговското 
друштво за производство, градежништво, промет и 
услуги ПОДОМОНТ - Петар и други ДОО увоз-извоз, 
Скопје, ул. "Сервисна зона-Југ" бб, Скопје. 

Дејности: 20.20/3, 20.30, 20.4, 20.40, 20.5, 20.51, 24, 
24.6, 24.66, 26, 26.6, 26.61, 26.66, 45, 45.11, 45.32, 45.4, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.2, 51.21, 51.23, 51.3, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.39, 51.4, 51.47, 51.5, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.1, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.44/1, 52.46, 60.24, 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
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70.32, 71.3, 71.32, 74., 74.1, 74.11, 74.12, 74.2, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2,74.20/3,74.20/5,74.30. 

Надворешно работење: надворешна трговија на 
големо со прехранбени непрехранбени производи, 
архитектонски, инженерски активности и соодветни 
технички совети, изработка на градежно, завршни 
занаетчиски работи, просторно и урбанистичко пла-
нирање, проектирање, инженеринг, техничко испиту-
вање и анализа. 

Содружници на Друштвото се: Андонов Владимир, 
Антанасов Васил, Богдановски Властимир, Булиќ 
Јованка, Величковска Јованка, Дикиќ-Јанаќиевска 
Бранкица, Јовески Благоја, Кочан Енвер, Коцев Ма-
кари, Кипровски Горѓи, Младеновиќ Весна, Огненовс-
ки Добре, Проковиќ Анка, Парлиќ Петар, Стоичкова 
Даница, Тасиќ Јованчо, Цветковски Славко и 
Шаботиќ Харун. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото 
одговара со целокупниот свој капитал. 

За В Д директор на Друштвото е именувано лицето 
Булиќ Јованка од Скопје, која го претставува 
Друштвото во внатрешен и надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8188/99. (41179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2067/2000, во регистарската влошка бр. 
02028879?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво Б ЕЛМАК Татјана и 
Зоран ДОО Скопје, ул. "Коперникова" бр. 26, Скопје. 

Фирма: Трговско друштво БЕЛМАК Татјана и Зо-
ран ДОО Скопје, ул. "Коперникова" бр. 26, Скопје. 

Основачи: Татјана Колевска и Зоран Богатинов од 
Скопје. Вложените средства се поголеми од законски-
от минимум. 

Дејности: 15.32, 15.52, 15.81/2, 15.84, 15.98, 17.40, 
18.21, 18.22, 45.31, 45.32, 45.33, 4534, 45.41, 45.42, 45.43, 
54.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.38, 51.39, 51.45, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
према трети лица одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Татјана Колевска, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2067/2000. (25897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3510/2000, во регистарската влошка бр. 
02028830?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговско друштво за тран-
спорт и трговија ДУ С-ТР АНС Аце и др. ДОО увоз-из-
воз ул. "25 Април" бр. 5, Кратово. 

Дејности: 01.11,01.12,01.13,01.21, 01.22, 01.23,01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.32,15.33,15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.85, 
15.86,15.87,15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 17.40, 
17.51,17.60, 18.22, 19.10, 22.23, 25.12, 25.21, 25.22, 26.21, 
26.70, 28.52, 36.50, 36.61, 36.62, 45.21, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 5135, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.47, 
51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52:33, 52-41, ,52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30. 55:40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 

70.31, 71.10, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, застапување и посредување во ме-
ѓународниот промет, реекспорт, консигнација, меѓуна-
роден транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, ме-
ѓународен транспорт на патници во друмскиот сообра-
ќај, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Гр-
ција и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Основачи на друштвото се Јонче Јовановски и Аце 
Стојановски. Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Јонче Јовановски 
кој е и управител без ограничување 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3510/2000. (25898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1571/2000, во регистарската влошка бр. 
02027723?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги СОРФА Садуш ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
бул. "Македонско косовска бригада" бр. 17/8. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продаж-
ба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грци-
ја и СРЈ, комисиона продажба, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Содружник: Са-
душ Исмаили од Скопје. Управител без ограничување 
Садуш Исмаили. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1571/2000. (25899) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2672/2000, во регистарската влошка бр. 
02031535?-8-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и ус-
луги АЛИТИ-КОМЕРЦ Авди ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Опае - Липково. 

Основач: Авди Халити од с. Опае - Куманово. 
Дејности: 45.22,45.25,45.34,45.42, 50.10,50.20, 50.30, 

50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84. Работи во 
надворешнотрговски промет: надворешна трговија со 
прехрамбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, туристички работи со стран-

1 ' 1 



23 ноември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 98 - Стр. 5349 

ство, привремен увоз и извоз, меѓународно сообраќај-
но-агенциски работи, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, компензациони 
работи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во патен сообраќај, застапување 
на странски лица. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети л-ица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет: Авди Халити - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2672/2000. (25900) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 20/2000, во регистарската влошка бр. 02027634?-6-
06-000, го запишал во трговскиот регистар на ТП на 
Авто такси ВАЉОН Шаин Шабан Ејупи ТП с. Горно 
Свиларе, општина Кондово, Скопје. 

Основач: Шаин Ејупи од с. Горно Свиларе, Кондо-
во Скопје. 

Дејности: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара лично со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Шаин Ејупи, управител со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 

20/2000. (25901) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 

КП бр. 1174 на м.в. "Галец" класа 4, со површина од 
2600 м2 заведена во ИЛ бр. 509 за КО Болно, 
сопственост на продавачот Наумовска Крсте Надежда 
од Ресен, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (43369) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
КП бр. 1332, дел 1, план 005, скица 003, м.в. "Горни Ло-
ки", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 
3419 м2, и КО Марена КП бр. 1333, дел 1, план 005, 
скица 003, м.в. "Горни Локи", култура - нива, класа 2, 
со вкупна површина од 1463 м2, во сопственост на Бла-
жо Илиев од с. Марена, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 
1027, издаден од Државен завод за геодетски работи, 
одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (43370) 

Продавачот Ленче Стефановска од с. Стар Караор-
ман, продава пасиште во м.в. "Казлк", КП бр. 753, и 
лозје во м.в"Казлк", КП бр. 754 за КО Штип 1. 

Наведениот имот се продава за цена од 600.00ДЕМ 
во денарска противвредност по курсот на НБМ што 
важи на денот на плаќањето. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заедни-
чките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од 
Штип, со седиште на ул. "Генерал Михајло Апостол-
ски" бр.5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинте-
ресирани за купувње. (43371) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
2276 во м.в. "На Гумења", нива 5 класа, површина од 
1139 м2, КО Ташмануришта, сопственост на Пауноски 
Ефтим Боге од с. Мислешево, Струга за цена од 
25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Сашо Ѓурчиноски, "Плоштад на Рево-
луција" бб, Струга. (43372) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, од КП бр. 2337/2, во м.в. "Прогон", нива со повр-
шина од 3861 м2, во КО Неготино вон, КП бр. 2353, во 
м.в. "Прогон", нива со површина од 4828 м2, во КО 
Неготино вон, сопственост на Емшов Цандо од Него-
тино, ул. "Христо Ботев" бр. 20, по цена од 80.600,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (43373) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, 
една идеална половина од КП бр. 190, во м.в. "Слати-
на", нива со површина од 5778 м2, во КО Прждево, 
сопственост на Трајков Киро од Скопје, ул. "Коперни-
кова" бр. 15-2/1, по цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43374) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 
од КП бр. 1393/2, во м.в. "Модра Чука", интензивно 
лозје со површина од 5198 м2, во КО Курија, 
сопственост на Филипова Јаворка од Кавадарци, ул. 
"Браќа Миладинови" бр. 2, по цена од 125.740,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
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јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43375) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци 
- нива на КП бр. 6776, план 38, скица 148, во м.в. "Сап-
ламаеви Сливи", класа 1, со површина од 1742 м2, соп-
ственост на Свенчева Милица од Богданци, за цена од 
50.620,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. 

(43376) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
22, план 2, скица 2, во м.в. "Сливки", класа 1, со повр-
шина од 1871 м2, во КО Собри, и нива на КП бр. 127, 
план 2, скица 9, во м.в. "Муртоп", класа 2, со површи-
на од 1559 м2, во КО Дедели, сопственост на Алиев 
Асан од с.Чалакли, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. 

(43377) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
2832/1, план 65, скица 480, во м.в."Кошари", класа 2, во 
површина од 4054 м2, КО Сирково, евидентирано во 
ПЛ бр. 502 за КО Сирково, сопственост на Ангелов-
ска Владо Љубица од Скопје, бул. "Илинден" бр. 63, 
за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (43446) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр. 
1112, план 004, скица 001, во м.в."Дупките", класа 3, во 
површина од 1403 м2, КО Шивец, и лозје на КП бр. 
1113, план 006, скица 001, во м.в."Дупките", класа 3, во 
површина од 2004 м2, КО Шивец, евидентирана во ИЛ 
бр. 355, КО Шивец, сопственост на Сулев Стојанов 
Ванѓел од Кавадарци, ул. "Егејска" бр. ЗЗа, за вкупна 
купопродажна цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 

/ право на купување, како и сите заинтересирани лица 
' во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
вр "Службен весник на Република ,Македонија", пис-
мено да ,се изјаснат за ,прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (43447) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 32, план 73, м.в.Толем Трн", класа 5 и 4, со 
површина од 1050м2, во КО Дебреше, сопственост на 
Адеми Хабибе, Сердел Фикри, Џабир и Бисера за це-
на од 210.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (43461) 

Се продава недвижен имот и тоа: лозје 6 класа, во 
површина од 3722 м2, на КП бр; 15135, план 73, скица 
бб, во м.в. "Прен", за КО Велес', кој се води во ИЛ бр. 
2178, издаден од ДЗГР одделение за премер и катастар 
Велес, сопственост на Андо Стојанов, ул. "Глигор Пр-
личев" бр. 3, Велес, за сума во износ од 500 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, 
ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (43462) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 225 и 226, план 4, скица 7, м.в."Поточани", 
класа 4, со површина од 2086м2, во КО Сенокос, сопст-
веност на Емини Ариф и Османи Шаип за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (43463) 

Се продава 2/3 идеален дел од недвижен имот и 
тоа: 1. нива од 1600 м2, на КП бр. 8/32 м.в. "Горни Нив-
ја", 7 класа, 2. шума од 3000 м2, на КП бр. 34/38 м.в. 
"Длабоки Дол", 6 класа, 3. пасиште од 1000 м2, на КП 
бр. 44/38 м.в. "Далбоки Дол", 4 класа, 4. пасиште од 
300 м2, на КП бр. 62/24 м.в. "Лазеви Чешмичиња", 6 
класа, 5. нива од 300 м2, на КП бр. 62/24 м.в. "Лазеви 
Чешмичиња", 7 класа, 6. пасиште од 2500 м2, на КП 
бр. 65/24 м.в. "Лазеви Чешмичиња", 7 класа, 7. пат со 
површина од 10 м2, на КП бр. 157/22 м.в. "Село", 8. па-
сиште од 200 м2, на КП бр. 157/22 м.в. "Село", 5 класа, 
а сите се наоѓаат во КО Папрадиште, заведени во ПЛ 
бр. 121, сопственост на Елисковски Раде од с. Ореше, 
Велес, за цена од 6.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (43471) 

Пулески Гоце, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 3/5, 
Радовиш, врши продажба на својот недвижен имот за-
веден во ПЛ бр. 35, за КО Крушеани, КП бр. 71, м.в. 
"Г.Пат", нива 3 класа, површина 444 м2, и КП бр. 72, 
нива 3 класа, површина 563 м2, со купопродажна цена 
од 15.000,00 денари. 

КП бр. 331, м.в. "Капиджица", нива 4 класа, повр-
шина 1345 м2, за купопродажна цена од 30.000,00 дена-
ри. 

КП бр. 1811, м.в. "Капиджица", нива 4 класа, повр-
шина 1019 м2, со купопродажна цена од 15.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (43474) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, во м.в. 
"Кукурајец" лоцирана на КП бр. 1079 за КО Лешани 
со површина од 1881 м2, за цена 80 денари по м2, сопст-
веност на Мицески Наумче од Охрид. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјас-
нат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - оглас-
от во "Службен весник на Република Македонија". Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"" 8 (мезанин). (43477) 

Ѓорѓиоска Анѓелина, ул. "М.Козар" бр. 11, При-
леп, врши продажба на својот недвижен имот заведен 
во ИЛ бр. 2098, за КО Варош, КП бр. 1930, м.в. "То-
полка", нива 2 класа, површина 3608 м2, со купопро-
дажна цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (43480) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни 
Дисан, од КП бр. 400, во м.в. "Барата", нива со повр-
шина од 4967 м2, во КО Долни Дисан, КП бр. 401, во 
м.в. "Барата", нива со површина од 3750 м , во КО 
Долни Дисан, КП бр. 402, во м.в. "Барата", интензив-
но лозје со површина од 5346 м2, во КО Долни Дисан, 
КП бр. 403, во м.в. "Барата", нива со површина од 
4828 м2, во КО Долни Дисан, КП бр. 404, во м.в. "Бара-
та", пасиште со површина од 7461 м2, во КО Долни 
Дисан, КП бр. 421, во м.в. "Барата", нива со површина 
од 3074 м2, во КО Долни Дисан, сопственост на Алибе-
говска Муазес од Скопје, ул. "Марко Цепенков" бр. 
38, по цена 156.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-

ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (43381) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Претприја-
тие за трговија и услуги "Марк стил "увоз-извоз д.о.о. 
Скопје". (43531) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.0350814,издаден од ОВР-Пробиштип на 

име Ампов Зоран,с.Плешенци,Пробиштип. (43449) 
Пасош бр.1348159,издаден од ОВР- Гостивар на 

име Беќири Ѓзим,с. Калиште,Гостин ар. (43464) 
Пасош бр.662067/95,издаден од ОВР - Струга на 

имеПинтоски Александар,ул." Струшки Кепенци" бр. 
19, Струга. (43465) 

Пасош бр.0579842,издаден од УВР - Кочани на име 
Тони Арсов,ул."Скопска" бр. 63,Кочани. (43483) 

Пасош бр.1220593,издаден од ОВР - Струга на име 
Кабе Абидин,с.Велешта,Струга. (43497) 

Пасош бр.1302569/99,издаден од УВР-Скопје на 
име Бесим Саљии,ул."11б"бр.11,с.Арачиново,Скопје. 

Пасош бр.1165220,издаден од УВР-Струмица на 
име Андоновски Крсто, ул. "Б.Мучето" бр.2, с.Ново 
Село, Струмица. (43519) 

Пасош бр. 813868, издаден од УВР - Скопје на име 
Фадиљ Бајрами,ул."Серава" бр. 61 ,Скопје. (43521) 

Пасош бр.1449453,издаден од УВР - Скопје на име 
Томе Конески,ул."Хо Ши Мин"бр.1186,Скопје.(43522) 

Пасош бр.548649,издаден од УВР - Куманово на 
име Шабани Сељвер,с. Романовце,Куманово. (43524) 

Пасош бр.213196/94,издаден од УВР- Скопје на име 
Јусуфи Гзим,бул."Ј. Сандански "бр.25/1-4,Скопје.43536 

Пасош ВП 691556 на име Тошевски Гоце, ул. "Пе-
листер "бр.47,Битола. (43549) 

Пасош бр.1112286 на име Велевски Васко, с. При-
билци,Демир Хисар. (43550) 

Пасош бр. 1000436,издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Мирвет,ул."Виетнамска" бр. 58, Скопје. 

(43560) 
Пасош бр. 571465/95,издаден од УВР - Скопје на 

име Кецкаровски Теофил ,ул. "Народни херои" бр. 23/3-
21 ,Скопје. (43565) 

Пасош бр.643281/95,издаден од УВР- Скопје на име 
Ариф Шабани,ул"Прохор Пчински" бр.77,Скопје.43572 

Пасош бр.398907/94,издаден од ОВР-Струга на име 
Велиу Садије,ул."Славеј Планина"бр.27,Струга. 43580 

Пасош бр.886831 на име Нечкоска Билјана ,ул. 
"Крушевска" бр.17,Прилеп. (43588) 

Пасошбр. 1149201издаден од УВР - Битола на име 
Елмаз Џеват,ул."Козјак" бр. 93 ж,Битола. (43625) 

Пасош бр.1357068/00, на име Хесет Ибрахими,бул. 
"Македонско Кос. бриг."бр.42/15,Скопје. (43630) 

Пасош бр.820449/96,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Јалдузе Идризи,ул."Севастополска" бр.30,Скопје. 

Пасош бр.1053032/97,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Милачи Идриз,ул."Јуриј Розентал"бр. 10а,Скопје. 

Пасош бр.0963066 на име Аролани ^браим, с. Же-
лино,Тетово. (43644) 

Пасош бр. 1267759 на име Ирфан Таири, Тетово. 
Пасош бр. 0860199, издаден од УВР - Гевгелија на 

име Алексов Марко, ул."Браќа Миладинови" бр.1, 
Гевгелија. (43651) 

Чекови од бр. 102569 до 102582 и 78514, од тековна 
сметка бр.6569560,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Петковска Милка,Скопје. (43535) 

Чекови од бр.1166974 до 116976,од тековна сметка 
бр.1591/27,издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје 
на име Положани Меџаит,с. Биџово,Охрид. (43605) 

Чекови бр. 4546619 и 2922474, од тековна сметка 
бр. 3858071,издадени' од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цветаноски Саво,Скопје. (43619) 

% , 
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Работна книшка на име Чипов Никола, ул."Илин-
денска "бр. 19, Гевгелија. (43546) 

Работна книшка на име Исејни Гезим,с.Равен, 
Гостивар. (43557) 

Работна книшка на име Дејанчо Коцев Градско, 
Велес. (43558) 

Работна книшка на име Емилија Крстева,ул. "Ис-
кра "бр.68, Кочани. (43561) 

Работна книшка на име Петров Ацо,нас. Дамјан, 
Радовиш. (43563) 

Работна книшка на име Панов Тоше,Велес.(43571) 
Работна книшка на име Илиев Д еј анчо,с. Зрновци, 

Кочани. (43574) 
Работна книшка на име Христова Душанка,ул. 

" Ѓ.Ѓаковиќ" бр.69,Куманово. (43576) 
Работна книшка на име Миланов Тихомир,Штип. 
Работна книшка на име Божиноски Горан,с.Извор, 

Кичево. (43589) 
Работна книшка на име Јанеска Софија,Гостивар. 
Работна книшка на име Абдула Асанов ,ул. 

,"Б.Единство ",Виница. (43598) 
Работна книшка на име Сузана Усеинова,ул. "Ка-

лаузли ја " бр.88,Радовиш. (43606) 
Работна книшка на име Снежана Пешева,Скопје. 
Работна книшка на име Анчевски Марјанчо, 

Скопје. (43642) 
Работна книшка на име Наташа Алексовска, 

Скопје. (43643) 
Чековна картичка бр.720499,чекови од бр. 2760194 

до 2760203 на име Ристика Здравевска,Штип. (43573) 
Чековна картичка бр. 10240036,чекови бр. 116906 и 

116907,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Бошковска Сузана,Скопје. (43632) 

Свидетелство на име Ангелов Ванче, Штип. (43542) 
Свидетелство на име Бахтијари Нусрет, с. Калас-

лари,Велес. (43545) 
Свидетелство на име Ирфан Незири,Тетово.43553) 
Свидетелство на име Дрита Хализи,Тетово.(43555) 
Свидетелство на име Трајковска Цана, ул."Кар-

пош "бр. 15,Куманово. (43562) 
Свидетелство на име Пинами Мефаил,с.Желино, 

Тетово. (43569) 
Свидетелство за 6 одделие на име Митевски Бла-

гојчо,с. Стамер,Делчево. (43575) 
Свидетелство на име Манев Илија Горги,Штип. 
Свидетелство на име Стојанова Марина,с. Уларци, 

Штип. . (43585) 
Свидетелство на име Довицински Дарко,Берово. 
Свидетелство на име Надије Зеќири,Куманово. 
Ученичка книшка,издадена од ОУ"Ј.Х.Песталоци" 

Скопје на име Даниела Јованчевска,Скопје. (43608) 
Диплома на име Хоџа Тасим,с.Жировница,Гос-

тивар. (43594) 
Диплома,издадена од Факултет за музичка умет-

ност - Скопје на име Зоран Марков ски, Скопје. (43631) 
Здравствена легитимација на име Тасевски Петар, 

Крушево. (43568) 
Здравствена легитимација на име Еминова Салие 

,Штип. (43586) 
Месечна карта на име Асмие Амзаи, с. Чегране, 

Гостивар. (43595) 
Лична карта бр.525331 на име Јусуф Арслан, ул. 

"А.Дуков" бр. 6,Охрид. (43579) 
Лична карта на име Поповски Никола, ул."Б. 

Тоска"бр. 5,Тетово. (43591) 
Уверение на име Нецели Јета, ул."Охридска" бр. 

120А, Битола. (43548) 
Даночна картичка бр.4027993115444 серија бр. 

34950 на име Илија Митевски,ул."Коста Бозов"бр.23, 
Струмица. (43547) 

Избирачка легитимација на име Абдулоска Шера-
фет,ул." Сатеска" бр.10,Охрид. (43540) 

Чекови бр. 128902,128904, 131875, 131876 и 147387, 
од тековна сметка бр. 1170,издадени од Тутунска банка 
а.д. - Скопје на име Винил Тодоровски,Скопје. (43525) 

Работна книшка на име Михајловски Гоце,Скопје. 
Работна книшка на име Тасевски Антонио,ул. 

"Ристовац"бр. 1,Куманово. (43469) 
Работна книшка на име Васфи Мемети,с. Оризаре, 

Куманово. (43476) 
Работна книшка на име Кралевски Михаил ,ул. "4-

ти Јули "бр.76-Градско,Велес. (43478) 
Работна книшка на име Горгиев Славчо,с. 

Прдејци, Гевгелија. (43479) 
Работна книшка на име Владо Петковски,ул. "11 

Септември" бр.43 ,Ресен. (43482) 
Работна книшка на име Ефремова Ефтим Олга,ул. 

" Г. Делчев" бр.52,Виница. (43485) 
Работна книшка на име Димитров Сашко, с. Исти-

бани,Виница. (43486) 
Работна книшка на име Димитровска Елена,ул. "Т. 

Јовановски" бр. 14,Куманово. (43488) 
Работна книшка избришан евидентниот број под 

кој е објавен на име Борис Миноски,Скопје. (43508) 
Работна книшка на име Момо Горевски,Скопје. 
Воена книшка бр. 113082,издадена од Скопје на 

име Амет Северџан,Скопје. (43458) 
Свидетелство за 8 одделение на име Севим 

Рамани, с. Студеничани бр.4,Скопје. (43466) 
Свидетелство за 8 одделение на име Неримин 

Рамани, с. Сруденичани,Скопје. (43467) 
Свидетелство на име Имери Азбија,Куманово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски 

Мухамед, с. Лабуништа, Струга. (43472) 
Свидетелство за 6 одделение на име Душко Трен-

ков,с. Тркање ,Кочани. (43484) 
Свидетелство на име Таџедин Салиов,с.Романовце, 

Куманово. (43487) 
Диплома на име Коце Ристоманов, Штип. (43473) 
Уверение бр. 10-3/283,издадено од Природно - мате-

матички Факултет - Скопје на име Колева Благица, 
Кочани. (43507) 

Девизна штедна книшка бр.3863-5, издадена од Ин-
вест банка а.д.- Скопје на име Ратка Наќевска, Скопје. 

Избирачка легитимација на име Хасан Мерсим, 
ул." Сатеска" бр.49,Охрид. (43489) 

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ајфер, 
ул." Сатеска" бр. 10,Охрид. (43490) 

Избирачка легитимација на име Абдулоски Арген, 
ул." Сатеска" бр.10,Охрид. (43491) 

Избирачка легитимација на име Ајдиноска Ајнур, 
ул. "В.Стефаноски" бр. 32,Охрид. (43492) 

Избирачка легитимација на име Лога Надире,ул. 
"Сатеска"бр.17,Охрид. (43493) 

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ариса, 
ул." Сатеска" бр. 10,Охрид. (43494) 

Избирачка легитимација на име Абдулоска Ајхан, 
ул." Сатеска" бр.10,Охрид. (43495) 

Избирачка легитимација на име Абдулоски Ариф, 
ул. "Сатеска" бр.10,Охрид. 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговски 
друштва и одлуката за намалување на основната глав-
нина од 11.11.2000 година, управителот на Друштвото 
за занаетчиски услуги и трговија "ХИДРОПРЕС" Го-
це и други увоз-извоз ДОО Скопје* бул."Кочо Рацин" 
бр. 20, мезанин, на 16.11.2000 година, го објави следни-
от оглас: 

Чекови бр. 4186382 и 1798929, од тековна сметка 
бр. 6091431,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Томовска Милица,Скопје. (43628) 

Работна книшка на име Трајчев Јонче,с. Ораовица, 
Радовиш. Ѓ43541Л 

Даночна картичкана име Ѓоргиева Иванка, 
ул."Цар Самоил ",Струмица. (43587) 

Даночна картичка бр.4030992112795 ,издадена од 
Комерцијална банка а.д.-Скопје на име "Унивел", 
Скопје. (43639) 
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Се врши намалување на основната главнина на 
Друштвото за износ од 3800 ДМ или во денарска про-
тиввредност 117.700,00 денари. Со тоа се менува виси-
ната на износот на основната галвнина и истата изне-
сува 7600 ДМ или 235.400,00 денари во денарска проти-
ввредност. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција врз 
основа на нивно барање. 

Доколку по истекот на 90 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" не би-
де поднесено барање, се смета дека сите доверители 
се известени и се согласни со намеруваното намалува-
ње на основната главнина. (43530) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.48/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
гуми-внатрешни и надворешни по спецификација 

која што може да се подигне од пријавницата на Ми-
нистерството. 

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

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна цена искажана во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Гаранција за квалитет. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-
дувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Зако-
нот за јавните набавки, задолжително треба да ја при-
ложи. 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени 
- цена 30 поени 
- начин на плаќање 20 поени 
- рок на испорака 10 поени ' 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку Писарницата на Министерството за внат-
решни работи или лично до Комисијата на 08.12.2000 
година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.55/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Патнички моторни возила ЛАДА НИВА - 20 возила. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 

2. Вкупна и единечна цена, искажана во денари со 
вклучен превоз до набавувачот, со посебно искажан да-
нок на додадена вредност и други давачки кон државата. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која по-
нудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од За-
конот за јавните набавки, задолжително треба да ја 
приложи. 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана зд вршење -
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
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IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- цена 60 поени 
- начин на плаќање 20 поени 
- рок на испорака 20 поени 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку Писарницата на Министерството за внат-
решни работи или лично до Комисијата на 08.12.2000 
година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Р.М."бр.26/98), Јавното претпри-
јатие Македонска радио-телевизија објавува: 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р. 4 / 2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ТЕЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА 
ПРОГРАМА ПРЕКУ САТЕЛИТ, СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. Општи одредби 
1. Набавувач на отворениот повик бр. 4/2000 е Ма-

кедонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е Телевизиска опрема за 
емитување на програма на Македонската Телевиозија 
преку сателит и тоа: 

2.1. Video and audio stereo switcher 2 парчиња 
- 12 x 1 (121n /1 x out) 
- remote control panel 
2.2. Disk recorder 1 парче 
- Channels: 3 independent; 1 channel 
recorder and 2 channel play simultaneonsly 
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video Outputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Audio inputs / outputs: Analog 
- Compression: MPEG2 
- Storage time: 15h 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cutedit, Play list 
- Control panel: 1 (preferable - PC) 
- Hot swapable DISKL and power supply spare disk 
2.3. Disk recorder 1 парче 
- Channels: 3 independent, 1 channel 
recorder and 2 channel play simultaneonsly 
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video Outputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 

- Audio inputs / outputs: analog 
- Compression: MPEG2 
- Storage time: 6h 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cutedit, Play list 
- Control panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swapable DISKL and power supply spare disk 
2.4. Broadcast Video Server 1 парче 
- Channels: 4, independent; 2 channel recorder and 2 
channel play simultaneously 
- Video inputs: Composite; Y, R - Y, В - Y Component; 
(option) MPEG2 
- Video Outputs: Composite; Y, R - Y, В - Y Component 
- Audio Inputs / Outputs: analog; 
- Storage time: 6 hours 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion 
- Control panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swapable Disk and power supply spare disk 
2.5. Broadcast Video Server 1 парче 
- Channels: 4, independent; 2 channel recorder and 
2 channel play simultaneously 
- Video inputs: Composite; Y, R - Y, В - Y Component; 
(option) MPEG2 
- Video Outputs: composite; Y, R - Y, В - Y Compnent 
- Audio Inputs: Outputs: analog; 
- Storage time: 15 hours 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion 
- Control Panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swapable DISK and power supply spare disk 
2.6. Non - Linear Edit station 1 парче 
- Edit station 
- Control panel 
- Software 
- Analog IN/OUT 
- Compression: DV/MPEG 2 
- Motion, wipe real time effects 2D-3D 
- Audit editing 
- Title editing 
2.7. Monitors 17" JVC TM-1700 PN (334,3 high) 35 

парчиња 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите на Законот за јавни набавки. 

II. Тендерска документација 
1. Тендерската документација со која располага 

понудувачот се однесува на дел од Телевизиска опре-
ма за емитување на програма на Македонската Теле-
визија преку сателит. 

2. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во Македонската ра-
дио - телевизија кај инг. Владо Арсов (тел: ++389-91-
112-200 локал 25-56) бул."Гоце Делчев" бб, во Скопје, 
секој работен ден од 8 - 12 часот, во времето на трае-
њето на отворениот повик. 

III. Содржина на понудата 
1. Понудата треба да содржи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Техничките карактеристики на опремата да бид-

ат специфицирани според тендерската документација, 
- Цена на секоја позиција од набавката посебно, 

како и вкупна цена на набавката. Во цената на понуде-
ните стоки од странско потекло, задолжително треба 
да биде внесен и износот на царинските и други давач-
ки, 

- Рок на извршување на испораката од денот на по-
рачката за вкупната набавка, 

- Начинот и условите на плаќање, 
- Гарантен рок, 
- Референтна листа, 
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- Рок на важност на понудата е 90 дена од денот на 
отварањето. 

2. Понудата е делива 

IV. Придружна документација 
1. Понудувачите (домашни) кон понудата задолжи-

телно доставуваат соодветен документ за бонитетот 
од носителот на платен промет, како доказ за нивната 
финансиска и економска способност (согласно член 22 
од Законот за јавни набавки и Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет). 

Странските понудувачи задолжително доставуваат 
сертификат за бонитет издаден од професионално ре-
презентативно тело на индустријата, трговијата или 
на професионално здружение на земјата во која се на-
оѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 22 од Законот 
за јавни набавки). 

2. Понудувачите треба да достават доказ (извод од 
судската евиденција), дека не се во стечај или во проц-
ес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не им е изречена мерка за безбедност - забрана за вр-
шење на дејност. 

3. Понудувачите треба да достават доказ за техни-
чка способност и тоа: 

- Список (референца) на главни и слични испора-
ки во последните три години, 

- Доказ за квалитет (сертификат), 
- Проспекти. 
4. Понудувачите треба да достават доказ дека се 

носители на застапништво, ексклузивни или овласте-
ни дистрибутери од производителот со чии производи 
учествуваат на овој повик. 

5. Бараните документи треба да се достават во ор-
гана лен примерок или копија заверена од страна на 
нотар, со исклучок на изводот од судската регистраци-
ја на дејноста кој може да се достави како копија. 

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од законот за јавни набавки) 

1. Цена на набавката до 40 бода 
2. Квалитет до 30 бода 
3. Начин и услови на плаќање до 20 бода 
4. Рокот на испорака до 5 бода 
5. Гаранција до 5 бода 

VI. Доставување на понудите: 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, и 54 

од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оргинален примерок што треба да биде и потпишан 
од страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-те-
левизија на бул."Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака 
за Комисија за јавни набавки, во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето во последното средство 
за јавно информирање или со предавање на Комисија-
та на лице место, на денот и часот на јавното отвора-
ње на понудите. 

3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена то-
чната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот - понудувачот. Во затворениот ко-
верт треба да има уште два затворени и запечатени 
коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понуда-
та со финансиска документација и носи ознака "пону-
да", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката 
документација и носи ознака "документација" и точ-
ната адреса на испраќачот-понудувачот. 

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

VII. Рокови 
1. Отворениот повик трае до 14.12. 2000 година, 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

10 часот на 14.12.2000 год. во просториите на Маке-
донската радио-телевизија на XII кат, соба број 1218, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите, 

3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата да и предадат писмено овластување за учест-
во на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за 
јавни набавки), 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

За дополнителни информации понудувачите мож-
ат да контактираат на тел: ++389-91-226-911; ++389-91-
213-133; ++389-91-112-200 локал 20-98; и факс: ++389-
91-221-104. 

Комисија за јавни набавки 

In compliance with Article 10 of the Law on public 
acquisitions (Official Gazette of R.M. No.26/98), the Public 
Enterprise Macedonian Radio-Television announces: 

OPEN CALL No.4/2000 
FOR COLLECTING BIDS FOR PURCHASING TV 

EQUIPMENT FOR SATELLITE BROADCASTING, 
WITH PUBLIC OPENING 

I. General provisions: 
The procurer behind the open 

Macedonian Radio-Television, blvd. 
Skopje. 

The subject of purchasing is a TV equipment for satellite 
broadcasting of Macedonian Television program as following: 

call No.4/2000 is 
Goce Delcev" bb, 

2.1. Video and audio stereo switcher 
- 1 2 x 1 (12 I n / l x o u t ) 
- remote control pane 

2 pes. 

2.2. Disk recorder 1 pes. 
- channels: 3 independent; 1 channel 
recorder and 2 channel play simultaneously 
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video outputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Audio inputs/outputs: Analog 
- Compression: MPEG2 
- Storage time: 15 h. 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit, Play list 
- Control panel: 1 (preferable - PC) 
- Hot swappable DISKL and power supply spare disk 

2.3. Disk recorder 1 pes. 
- Channels: 3 independent, 1 channel 
Recorder and 2 channel play simultaneously 
- Video inputs: Composite, Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video outputs: composite, Y, R - Y, В - Y, Component 
(option) MPEG2 
- Audio inputs/outputs: analog 
- Compression: MPEG2 
- Storage time: 6h. 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit, Play list 
- Control panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swappable DISKL and power supply spare disk 

2.4. Broadcast Video Server 1 pes. 
- Channels: 4 independent; 2 channel recorder and 
2 channel play simultaneously 
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- Video inputs: Composite; Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video outputs: Composite; Y, R - Y, В - Y, Component 
- Audio inputs/outputs: Analog 
- Storage time: 6 h. 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion 
- Control panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swappable DISK and power supply spare disk 

2.5. Broadcast Video Server 1 pes. 
- Channels: 4 independent; 2 channel recorder and 
2 channel play simultaneously 
- Video inputs: Composite; Y, R - Y, В - Y Component 
(option) MPEG2 
- Video outputs: Composite; Y, R - Y, В - Y, Component 
- Audio inputs/outputs: Analog 
- Storage time: 15 h. 
- Storage system: RAID 3 
- Software: Cut edit; Play list; Commercial insertion 
- Control panel: 2 (preferable - PC) 
- Hot swappable DISK and power supply spare disk 

2.6. Non - Linear Edit station 1 pes. 
- Edit station 
- Control panel 
- Software 
- Analog IN/OUT 
- Compression: DV/MPEG2 
- Motion, wipe real time effects 2D-3D 
- Audio editing 
- Title editing 

2.7. Monitors 17" JVC TM-1700PN (334,3 high) 35 pes 

3. The call is public, open and anonymous with a right of 
participation for all domestic and foreign legal and physical 
entities. 

4. The procedure of the call shall be carried out in 
compliance with the regulations of the Law on public 
acquisitions. 

II. Tender documentation 
1. The tender documentation in disposition of the procurer 

regards the part of the TV equipment for satellite broadcasting 
of the Macedonian Television program. 

2. The tender documentation can be obtained by the 
bidders from the office of Eng. Vlado Arsov (tel: ++389-91-
112-200, extension 25-56), Macedonian Radio-Television, 
blvd. "Goce Delcev" bb in Skopje, every working day from 8-
12 h., during the period of the open call. 

III. Content of the bid 
1. The bid must contain: 
- Name, address and the city where the main office of the 

bidder is seated 
- Technical specifications of the equipment designated in 

accordance to the tender documentation 
- Separate price for each part of the acquisition, as well as 

the price of the whole acquisition. The price of the offered 
foreign made equipment must obligingly contain the amount 
of the custom tax and other taxes as well 

- Due date for delivering the whole acquisition starting 
from the day the order was placed 

- Ways and terms of paying 
- Warranty period 
- Referent listing 
- Due date of the bid is 90 days from its opening 
2. The bid is shareable. 

IV. Accompanying documentation 
1. The bidders (domestic) are obliged to submit an 

appropriate viability document signed by the barrier of money 
transfer as a confirmation .of its financial ai>d economic 
solvency (according to Article 22 of the Law on public 

acquisitions and the Book of regulations on the content of the 
viability document). 

Foreign bidders are obliged to submit a viability certificate 
issued by a professional representative body of industry, 
commerce or a professional association from the country 
where its main office is seated, or a document of a revision 
from a foreign revision company (Article 22 of the Law on 
public acquisitions). 

2. The bidders must submit evidence (excerpt from 
forensic documentation), proving they have not gone bankrupt 
or been in a process of liquidation nor a court sentence -
prohibition of performing activity has been pronounce against it. 

3. The bidders must submit proof of technical competence 
in a form of: 

- Listings (references) of the main or similar deliveries in 
the last 3 years 

- Proof of quality (certificate) 
- Catalogues 
4. The bidders must submit an evidence proving they are 

representatives, exclusive or authorized dealers of the 
products' manufacturer which are subject of this call. 

5. Requested documents shall be delivered in originals of 
documents or as a copy verified by a notary public, except for 
the excerpt from the forensic registration of the activity that 
can be submitted as a non-verified copy. 

V. Criteria for choosing the most favorable bidder 
(in compliance with Article 25 of the Law on public 

acquisition) 
1. Price of the acquisition max 40 points 
2. Quality max 30 points 
3. Ways and terms of paying max 20 points 
4. Date of delivery max 5 points 
5. Warranty max 5 points 

VI. Delivering the bids 
1. The bids shall be delivered in one original of document 

in accordance with Article 52, 53 and 54 of the Law on public 
acquisitions signed by the bidders' responsible person. 

2. The bids must be delivered via the registered mailing or 
submitted directly to the archive of the Macedonian Radio-
Television blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje with a designation 
"For the Commission for public acquisitions" - within 15 days 
from the last appearance of the call in the press media, or by 
submitting the bid to the Commission on the very day of the 
bid opening. 

The bid as well as other documentation shall be delivered 
in closed envelope with a "do not open" designation in the 
upper left angle together with the number of the call. In the 
middle of the envelope the correct address of the procurer 
should be designated. The envelope should not have any 
marks that could identify the sender (bidder). The closed 
envelope should contain another two closed envelopes. One of 
them with a "bid" designation on it should contain the bid and 
the financial documentation while the other should contain the 
technical documentation and have the "documentation" 
designation and the correct address of the sender (bidder). 

3. Every bidder can participate with one bid only. 

VII. Deadlines 
1. The deadline of the open call is 14.12.2000. 
2. The public opening of the bids will take part at 10 AM 

on 14.12.2000 in the premises of the Macedonian Radio-
Television, II floor, Conference room, in a presence of the 
bidder's authorized representatives. 

3. The bidder's representatives must submit to the 
Commission written permission for attending the public 
opening of the bids (Article 29, Paragraph 2 of the Law on 
public acquisitions). 

4. The bids that will not be delivered on time and those 
that have not been formed according to the tender 
documentation, as well as those that are not in the compliance 
with the regulations of the Law on public acquisitions, will not 
be taken into consideration. 
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For further information please call: ++389 91 226 911; 
++389 91 213 133; 

++389 91 112 200 extension 20-98; fax: ++ 389 91 221 
104. 

Commission for public acqusitions 

Врз основа на член 13,14 и 33 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), а во 
врска со Решението за јавна набавка бр. 02-1057/1 од 
22. 11. 2000 година, Комисијата за јавни набавки при 
ЈСП "Скопје", објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХО-
ДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈСП "Скопје"-Скопје, бул. "Алек-

сандар Македонски" бр. 10. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители на набавки со 
прибирање понуди за: 

1.2.1. Резервни делови за автобуси тип САНОС и 
ИКАРУС (РАБА) по тендер-спецификации. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни лица кои се регистрирани 
за вршење ваква дејност. 

Напомена: Набавката е делива по спецификации 
пооделно, со тоа што во понудите треба да бидат по-
нудени сите ставки (делови) од спецификацијата. По-
нуди во кои ќе се нудат само дел од спецификацијата, 
или спецификациите нема да се земат во разгледува-
ње за одлучување. 

1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

2. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА-која ќе се изврши 
врз основа на: 

- Техничко-технолошки бонитет; 
- Економско финансиски бонитет; 
- Расположива опрема и други капацитети потреб-

ни за реализирање на набавката; 
- Менаџерски способности; 
- Искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката; 
- Референтна листа на испораки за последните 3 

години. 

3. ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ 
- Немање на правосилна пресуда за изречена мер-

ка за забрана на вршење на дејноста; 
- Документација за регистрација за вршење на на-

ведената дејност; 
- Бонитет; 
- Доказ дека не е поведена постапка за стечај или 

ликвидација. 
Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен 

ќе биде должен да достави банкарска гаранција во 
вредност од 5% од вредноста на понудата. 

Понудувачот е должен да обезбеди и упатство за 
употреба на македонски јазик за стоките кои се пред-
мет на набавката, како и гаранција за квалитет. 

Бараните документи да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар. 

Документите кои не ги содржат бараните подато-
ци се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид 
за разгледување. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Пријавата со назнака за Ограничен повик бр. 

02/2000 потпишана од овластено лице со бараната до-

кументација се доставува на адреса бул. "Александар 
Македонски" бр. 10, со назнака за Комисијата за јавни 
набавки. 

4.2. Пријавата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и 
бројот на овој ограничен повик. Ковертот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

4.3. Краен рок на доставување на пријавата е 21 
ден од денот на објавување во јавното гласило. 

4.4. Дополнителни информации во врска со Огра-
ничениот повик како и подигање на тендерската доку-
ментација (спецификации) можат да се добијат во 
Службата за набавка на нарачателот на адреса бул. 
"Александар Македонски" бр. 10, секој ден од 10,00-
12,00 часот, соба 11 или на телефон 091/174-263 или 
174-248. 

4.5. За подигање на тендер документацијата се пла-
ќа 1.000,00 денари, даночен број 4030955261454 на жи-
ро сметка 40110-601-10521 или на благајната на Прет-
пријатието. 

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-
кументација имаат право на учество на Ограничениот 
повик. 

4.6. Документите кои ќе бидат доставени по исте-
кот на дадениот рок нема да се земат во предвид. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните наба-
вки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата 
за јавни набавки во Уметничката галерија "Скопје" -
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр.01/2000 е 

Уметничка галерија "Скопје", со седиште на ул. "Кру-
шевска" бр.1а, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за делумна реконструкција, ревитализација со ада-
птација на објектот "ЧИФТЕ АМАМ" во Скопје, спо-
ред изготвената тендерска документација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавните на-
бавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Предметот на работата - делумна реконстру-

кција, ревитализација и адаптација на објектот "ЧИФ-
ТЕ АМАМ" во Скопје, според изготвената тендерска 
документација. 

2.2. Комплетната тендерска документација заинте-
ресираните понудувачи можат да ја подигнат во Уме-
тничка галерија "Скопје" , ул."Крушевска"бр. 1а, 1000 
Скопје, од И до 13 часот, при што треба да приложат 
уплатница на износ од 2.000,00 денари, уплатени на 
жиро-сметка 40100-788-2458 во корист на Уметничка 
галерија "Скопје" - Скопје, Ед.дан.бр. 4030965222783, 
депонент на НБМ, со назнака за Отворен повик 
01/2000, контакт телефон 133-102. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја откупат тендер-
ската документација ќе имаат право да поднесат пону-
ди. Износот за надоместокот е неповратен. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 
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3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни 
цени и вкупни цени како и вкупната вредност на пону-
дата изразена во ДЕМ, без данок на додадена 
вредност, а во се според описот на позициите од 
дадената тендерска документација. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. Домашните понуду-
вачи треба да приложат документ за бонитет кој го 
издава институцијата за платен промет, а странските 
понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јав-
ните набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки ( не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки. 

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата со 
вклучен ДДВ. 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните 
набавки. 

4.7. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јав-
ните набавки). ^ v 

5.1. Цена на набавката -30 бода. 
5.2. Техничка способност согласно точка 4.4. од 

овој повик - 40 бода. 
5.3. Рок за извршување на работите - 20 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање -10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

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

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достав-
ат на следната адреса : Уметничка галерија "Скопје", за 
Комисијата за јавни набавки, ул. "Крушевска"бр. 1а, 
п.ф. 278,1000 Скопје. Понудувачите потребно е да обе-
збедат доказ за датумот на предавањето на понудата. 

6.5. Понудата се доставува во запечатен коверт. На 
предната страна од ковертот, во горниот лев агол тре-
ба да биде назначено "не отварај" како и бројот на 
Отворениот повик. Во средината на ковертот треба да 
биде назначена точната адреса на Уметничка галерија 
"Скопје" - Скопје. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверта. 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со 
финансиска документација и носи ознака - понуда, а 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака - документација - со точната 
адреса на понудувачот. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
12.12.2000 година во И часот, во просториите на 
Уметничка галерија "Скопје" , ул."Крушевска"бр. 1а, 
Скопје, објект Даут Пашин Амам, во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите. 

6.6.Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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