
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 12 јуни 2001 
Скопје 

Број 45 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

883. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА 
ГЕРМАНИЈА 

Се отповикува 
I 

Се поставува 
I 

Указ бр. 17/12-295 
6 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Се отповикува 
I 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 18/12-296 
6 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Д-р Срѓан Керим, од должноста вонреден и опол-
номоштен амбасадор на Република Македонија во 
Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 16/12-294 Претседател 
6 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

884. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А 3 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

886. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

Се поставува 
I 

Г-дин Мартин Треневски, за вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македонија во 
Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 19/12-297 
6 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Г-дин Горан Рафајловски, за вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во 
Сој узна Република Германија, со седиште во Берлин. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

887. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Се отповикува 
885. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 

I 
Г-дин Димитар Мирчев, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Словенија, со седиште во Љубљана. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Д-р Софија Тодорова, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм. 

Указ бр. 20/12-304 
8 јуни 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
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888. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К A З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Се поставува 
I 

Г-дин Илјаз Сабриу, за вонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Македонија во Република 
Словенија, со седиште во Љубљана. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 21/12-305 Претседател 
8 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трај ковски, с.р. 

889. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 
Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од натамошно извршување 

на казната затвор осуденото лице: 
1. Васко Стојан Костов, од Велес. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Ацо Тоде Саботковски од Скопје, во траење од 2 

месеца, 
2. Георги Ламбро Царцанидис од Скопје, во трае-

ње од 2 месеца, 
3. Никола Ристо Николов од Струмица, во траење 

од 2 месеца, 
4. Васил Никола Танушев од Струмица, во траење 

од 2 месеца, 
5. Јоцо Благој Соколов од Кочани, во траење од 1 

месец и 15 дена, 
6. Ристо Тимо Парчанов од Струмица, во траење 

од 1 месец. 
III 

Извршувањето на казната затвор во траење од 3 
месеци му се замени со парична казна на осуденото 
лице: 

1. Дејан Илија Андонов од Радовиш, во износ од 
90.000,00 денари. 

IV 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 
1. Гоко Димитрија Митев од Велес, во траење од 6 

месеци. 
V 

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

Бр. 07-831 Претседател 
11 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

890. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29. 05. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА 
НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за исплата на еднократен надомест 
за регулирање на пензиско и инвалидско осигурување 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
27/2001), во точка 1, ставот два се заменува со два нови 
става кои гласат: 

"Средствата за пензиско и инвалидско осигурува-
ње од точка 1, алинеја 1, Фондот за пензиско и инва-
лидско осигурување да го признае како платени. 

Покривање на средствата од став 2, Фондот за пен-
зиско и инвалидско осигурување да го изврши од 
средствата добиени со продажба на акциите со кои 
располага Фондот стекнати од приватизација на прет-
пријатијата со општествен капитал." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-3136/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

891. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-

трговското работење ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98, 
13/99, 50/99, 82/99 и 4/2001), а во врска со член 18, став 
4, член 20, став 2 и член 128 од Спогодбата за стабили-
зација и асоцијација меѓу Република Македонија и Ев-
ропските заедници и нивните земји-членки, ратифику-
вана со Законот за ратификација на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација меѓу Република Македо-
нија и Европските заедници и нивните земји-членки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
28/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5. 06. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ 
НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-

ми на извоз и увоз ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 17/2001), по членот 1 се додава нов 
член "1-а" кој гласи: 

"Член 1-а 
Увозот, односно извозот на стоките во и од Репуб-

лика Македонија со земјите од Европските заедници и 
нејзините земји членки е слободен. 

Стоките од став 1 на овој член се утврдени во спи-
сокот на стоки (Прилог 4), што е составен дел на оваа 
одлука". 

Член 2 
Во членот 3, став 1, во точката 4 се додава нова ре-

ченица која гласи: 
"Списокот на материјалите што ја оштетуваат 

озонската обвивка (Прилог 3) е составен дел на оваа 
одлука". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-3193/1 Претседател на Владата 
5 јуни 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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ПРИЛОГ 4 

ОДДЕЛ I 
ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

ГЛАВА 4 

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО; ЖИВИНСКИ ПТИЧЈИ ЈАЈЦА; ПРИРОДЕН МЕД; 
ЈАСТИВИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НЕСПОМНАТИ НИТУ 

ОПФАТЕНИ НА ДРУГО МЕСТО 

Тарифна ознака Наименување Ед. 
мерка 

Извоз Увоз 

0407 00 Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, 
конзервирани или варени: 
-Од живина: 
—За приплод: 

0407 00 30 00 --Други П ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ II 

РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 8 

ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ 

0803 00 Банани, свежи или суви: 
-Свежи: 

0803 001100 -Плантажни кг ЛБ ЛБ 
0803 0019 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 
0803 00 90 00 -Суви кг ЛБ ЛБ 
0805 10 -Портокали: 

—Слатки портокали, свежи: 
0805 10 10 00 —Сангуинес и полу-сангуинес кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
080510 30 00 —Навеле, Навелинес, Навелатес, Салустианас, 

Вернас, Валенциа латес, Малтесе, Схамоутис, 
Овалис, Тровита и Хамлинс 

кг ЛБ ЛБ 

080510 50 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 
080510 80 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 
0805 20 -Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатсумас-

мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди 
на агруми: 

0805 20 10 00 -Цлементинес кг ЛБ ЛБ 
0805 20 30 00 —Монреалес и сатсумас кг ЛБ ЛБ 
0805 20 50 00 -Мандаринс и њилкингс кг ЛБ .ПБ 
0805 20 70 00 —Тангеринес кг ЛБ ЛБ 
0805 20 90 00 -Друго кг Л Б ЛБ 
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ГЛАВА 9 

КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИИ 

0901 Кафе, печено или непечено или без кофеин; лушпи 
и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе 
во кој и да било сооднос: 
-Кафе, непечено: 

09011100 00 —Со кофеин кг ЛБ ЛБ 
09011200 00 -Без кофеин кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 10 

Ж И Т А 

1001 Пченица и наполица: 
100110 -Тврда пченица: 
100110 00 90 -Друга кг ЛБ ЛБ 

100190 -Друго: 
-Друг пир, обична пченица и наполица: 

100190 99 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 

1006 Ориз: 
100610 -Ориз во лушпа (арпа или суров): 

-Друго: 
—Етивиран (Парбоилед): 

100610 2100 —Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 

100610 23 00 —Средни зрна кг ЛБ ЛБ 
—Долги зрна: 

100610 25 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 
помал од 3 

кг ЛБ ЛБ 

100610 27 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
1006 10 92 00 -—Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 

1006 10 94 00 —Средни зрна кг ЛБ ЛБ 
—Долги зрна: 

1006 10 96 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 
помал од 3 

кг ЛБ ЛБ 

1006 10 98 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

1006 20 -Ориз, лупен (костенлив): 
- Етивиран (Парбоилед): 

1006 20 11 00 —Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 

1006 20 13 00 —Средни зрна кг ЛБ ЛБ 
—Долги зрна: 

1006 20 15 00 —Со однос должина/широчина поголем од 2, но кг ЛБ ЛБ 
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помал од 3 
1006 20 17 00 —Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3 
кг ЛБ ЛБ 

--Друго: 
1006 20 92 00 —Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 
1006 20 94 00 —Средни зрна кг ЛБ ЛБ 

—Долги зрна: 
1006 20 96 00 —Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3 
кг ЛБ ЛБ 

1006 20 98 00 —Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

1006 30 -Ориз, полубланширан или бланширан, полиран или 
неполиран или глазиран: 
—Полубланширан ориз: 
— Етивиран (Парбоилед): 

1006 30 2100 -—Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 
100630 23 00 -—Средни зрна кг ЛБ ЛБ 

—- Долги зрна: 
1006 30 25 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3 
кг ЛБ ЛБ 

1006 30 27 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
1006 3042 00 -—Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 
1006 30 44 00 -—Средни зрна кг ЛБ ЛБ 

-—Долги зрна: 
1006 30 46 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3 
кг ЛБ ЛБ 

1006 30 48 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

-Бланширан ориз: -

—Етивиран (Парбоилед): 
1006 30 6100 -—Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 
1006 30 63 00 -—Средни зрна кг ЛБ ЛБ 

-—Долги зрна: 
1006 30 65 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3 
кг ЛБ ЛБ 

1006 30 67 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
1006 30 92 00 -—Кружни зрна кг ЛБ ЛБ 
1006 30 94 00 —Средни зрна кг ЛБ ЛБ 

-—Долги зрна: 
1006 30 96 00 Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3 
кг ЛБ ЛБ 

1006 30 98 00 Со однос должина/широчина еднаков или 
поголем од 3 

кг ЛБ ЛБ 

1006 40 00 00 -Кршен ориз кг ЛБ ЛБ 
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ГЛАВА 11 

ПРОИЗВОДИ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; СЛАД; СКРОБ; 
ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПЧЕНИЦА 

110100 Брашно од пченица или наполица: 
-Брашно од пченица: 

1101001100 -Од тврда пченица кг ЛБ ЛБ 
11010015 00 --Од обична пченица и пир кг ЛБ ЛБ 
110100 90 00 -Брашно од наполица кг ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ III 

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И 
ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; 

ВОСОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

ГЛАВА 15 

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И 
ПРОИЗВОДИ о д 

НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; ВОСОЦИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

1512 Масла од семе од сончоглед, шафраника или 
памуково семе и нивни фракции, пречистени или 
непречистени, но хемиски немодификувани: 
-Масла од сончоглед или шафраника и нивни 
фракции: 

151211 -Сурово масло: 
1512 1110 00 —Наменето за технички или индустриски цели 

освен за производство на прехранбени производи 
л ЛБ ЛБ 

—Друго: 
15121191 00 -—Од сончоглед л ЛБ ЛБ 
15121199 00 -—Од шафран л ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ IV 

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И 
ОЦЕТ; ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 
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ГЛАВА 17 

ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР 

1701 Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и 
хемиски чиста сахароза, во цврста состојба: 
-Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и 
матери за бојосување: 

170199 -Друго: 
1701 99 10 00 —Бел шеќер кг ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ VI 

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА ИЛИ НА 
СРОДНИ ИНДУСТРИИ 

ГЛАВА 31 

ЃУБРИВА 

3102 Азотни ѓубрива, минерални или хемиски: 
3102 40 -Мешаници на амониум нитрат со калциум карбонат 

или други неоргански неѓубриви материи: 
31024010 00 --Со азотна содржина до 28% по маса кг ЛБ ЛБ 
310240 90 00 -Со азотна содржина над 28% по маса кг ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ X 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; 
РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН; ХАРТИЈА 

И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН 

ГЛАВА 47 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; 
РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН 

4707 Рецитирани (отпадоци и остатоци) од хартија или 
картон: 

470710 00 00 -Од небелена крафт хартија или картон или од 
брановидна хартија или картон 

кг ЛБ ЛБ 

4707 20 00 00 -Од хартија или картон добиени главно од белена 
хемиска целулоза, небоеии во маса 

кг ЛБ ЛБ 

470730 -Од хартија или картон добиени главно од дрвесина 
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(на пр, весници, списанија и слични печатени 
материјали): 

4707 30 10 00 --Од стари и непродадени весници и списанија, 
телефонски именици, брошури и печатен рекламен 
материјал 

кг ЛБ ЛБ 

4707 30 90 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 
4707 90 -Други, вклучувајќи несортирани отпадоци и 

остатоци: 
4707 90 10 00 -Несортирани кг ЛБ ЛБ 
4707 90 90 00 -Сортирани кг ЛБ ЛБ 

ОДДЕЛ XV 

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 

ГЛАВА 72 

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

I. ПРОИЗВОДИ ВО ПРИМАРНИ ФОРМИ; ПРОИЗВОДИ ВО ГРАНУЛИ ИЛИ ВО ПРАВ 

7204 Отпадоци и остатоци од железо или челик; отпадни 
инготи, славови и др, од железо или челик, за 
претопување: 

720410 00 00 -Отпадоци и остатоци од леано железо кг ЛБ ЛБ 
-Отпадоци и остатоци од легиран челик: -

7204 21 - О д не'рѓосувачки челик: 
7204 2110 00 —Со содржина по маса над 8% никел кг ЛБ ЛБ 
7204 2190 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 
7204 29 00 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 

-Други отпадоци и остатоци: 
7204 41 -Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и слично, 

вклучувајќи ги и оние во бали: 
72044110 00 —Струганици, опилки кг ЛБ ЛБ 

—Отсечоци, исечоци и слично: 
7204419100 — В о бали кг ЛБ ЛБ 
7204 4199 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 
7204 49 -Друго: 
72044910 00 —Фрагментирано кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
720449 30 00 -—Во бали кг ЛБ ЛБ 

-—Друго: 
7204 49 91 00 Кои не се пребарани ни сортирани кг ЛБ ЛБ 
720449 99 00 -—Друго кг ЛБ ЛБ 
7204 50 -Отпадни инготи, слабови и др, за претопување: 
720450 10 00 —Од легиран челик кг ЛБ ЛБ 
7204 50 90 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 
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II. ЖЕЛЕЗО И НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК 

7208 Топло валани плоснати производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
неплатинирани или непревлечени: 
-Друго, во макари, само топло валани, пиклувани: 

7208 25 00 00 --Со дебелина над 4,75 мм кг ЛБ ЛБ 
-Друго, ненамотани (табли), само топло валани: 

7208 51 --Со дебелина над 10 мм: 
7208 5110 00 —Валани на четирите бочни страни или во затворен 

калибар, со ширина до 1250 мм 
кг ЛБ ЛБ 

—Друго, со дебелина: 
7208 5130 00 -—Над 20 мм кг ЛБ ЛБ 
7208 51 50 00 -—Над 15 мм до 20 мм кг ЛБ ЛБ 

-—Над 10 мм до 15 мм, со ширина: 
7208 5191 00 Од 2050 мм или поголема кг ЛБ ЛБ 
7208 51 99 00 -—До 2050 мм кг ЛБ ЛБ 

7208 52 - С о дебелина од 4,75 мм до 10 мм: 
7208 5210 00 —Валани на четирите бочни страни или во затворен 

калибар, со ширина до 1250 мм 
кг ЛБ ЛБ 

—Друго, со ширина: 
7208 52 91 00 — О д 2050 мм или поголема кг ЛБ ЛБ 
7208 52 99 00 — Д о 2050 мм кг ЛБ ЛБ 
7208 53 - С о дебелина од 3 мм до 4,75 мм: 
7208 53 10 00 —Валани на четирите бочни страни или во затворен 

калибар, со ширина до 1250 мм и со дебелина од 4 
мм или поголема 

кг ЛБ ЛБ 

7208 53 90 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 

7208 54 --Со дебелина помала од 3 мм: 
7208 5410 00 —Со дебелина од 2 мм или повеќе кг ЛБ ЛБ 
7208 54 90 00 —Со дебелина до 2 мм кг ЛБ ЛБ 
7208 90 -Друго: 
7208 90 10 00 -Само површински третирани или просто сечени во 

форми освен правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
кг ЛБ ЛБ 

7208 90 90 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 
7209 Плоснати валани производи, од железо или 

нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, 
ладно валани (ладно редуцирани), неплатинирани 
или непревлечени: 
-Во макари, само ладно валани: 

7209 15 00 00 --Со дебелина од 3 мм и поголема кг ЛБ ЛБ 
7209 16 --Со дебелина од 1 мм до 3 мм: 
7209 1610 00 —"Електро" кг ЛБ ЛБ 

7209 16 90 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 

7209 17 - С о дебелина од 0,5 до 1 мм: 
7209 1710 00 —"Електро" кг ЛБ ЛБ 

7209 17 90 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 

7209 18 »Со дебелина помала од 0,5 мм: 
7209 18 10 00 —" Електро" кг ЛБ ЛБ 

—Друго: 
7209 18 91 00 -—Со дебелина од 0,35 мм до 0,5 мм кг ЛБ ЛБ 

7209 18 99 00 — С о дебелина до 0,35 мм кг ЛБ ЛБ 
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-Ненамотани (во табли), само ладно валани: 
7209 26 --Со дебелина од 1 мм до 3 мм: 
7209 26 10 00 —"Електро" кг ЛБ ЛБ 
7209 26 90 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 
7209 27 - С о дебелина од 0,5 до 1 мм: 
7209 2710 00 —"Електро" кг ЛБ ЛБ 
720927 90 00 —Друго кг ЛБ ЛБ 
7209 90 -Други: 
7209 90 10 00 --Само површински обработени или просто сечени 

во форми освен правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) 

кг ЛБ ЛБ 

7209 90 90 00 -Други кг ЛБ ЛБ 
7210 30 -Електролитички Превлечени или прекриени со 

цинк: 
7210 30 10 00 -Само површински третирани или просто сечени во 

форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
кг ЛБ ЛБ 

7210 30 90 00 -Друго кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 73 

ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ЧЕЛИК 

7305 Други цевки (на пример, заварени, заковани или 
затворени на сличен начин), со кружен напречен 
пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, 
од железо или челик: 
-Цевки за нафтоводи или гасоводи: 

73051100 00 --Заварени надолжно, електролачно, под заштитен 
слој 

кг ЛБ ЛБ 

730512 00 00 —Други, надолжно заварени кг ЛБ ЛБ_ 
730519 00 00 -Други кг ЛБ ЛБ 
7305 20 -Заштитни цевки (цасинг), што се користат при 

дупчење за добивање нафта или гас: 
7305 2010 00 -Надолжно заварени кг ЛБ ЛБ 
7305 20 90 00 -Други кг ЛБ ЛБ 

-Други, заварени: 
7305 3100 00 --Надолжно заварени кг ЛБ ЛБ 
7305 39 00 00 -Други кг ЛБ ЛБ 
7305 9000 00 -Други кг ЛБ ЛБ 
7306 Други цевки и шупливи профили (на пример, со 

отворени споеви, заварени, заковани или затворени 
на сличен начин), од железо или челик: 

7306 10 -Цевки за нафтоводи или гасоводи: 
-Надолжно заварени, со надворешен дијаметар: 

7306101100 —До 168,3 мм кг ЛБ ЛБ 
7306 10 19 00 — Над 168,3 мм до 406,4 мм кг ЛБ ЛБ 
730610 90 00 —Спирално заварени кг ЛБ ЛБ 
7306 30 -Други, заварени, со кружен напречен пресек, од 

железо или нелегиран челик: 
7306 3010 00 —Со додатен прибор, погодни за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

кг ЛБ ЛБ 
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--Други: 
—Прецизни цевки, со дебелина на ѕид: 

7306 30 21 00 — Д о 2 мм кг ЛБ ЛБ 

7306 30 29 00 -—Над 2 мм кг ЛБ ЛБ 
—Други: 
—Цевки со навалени навои и цевки за навалување 
на навои: 

7306 30 51 00 Превлечени со цинк кг ЛБ ЛБ 
7306 30 59 00 Други кг ЛБ ЛБ 

—Други, со надворешен дијаметар: 
До 168,3 мм: 

7306 30 7100 Превлечени со цинк кг ЛБ ЛБ 
Други: 

7306 30 78 90 Други кг ЛБ ЛБ 
730630 90 00 Над 168,3 мм до 406,4 мм кг ЛБ ЛБ 
7306 50 -Други, заварени, со кружен напречен пресек, од 

други легирани челици: 
7306 5010 00 - С о додатна опрема погодни за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

П ЛБ ЛБ 

-Други: 
7306 509100 —Прецизни цевки П ЛБ ЛБ 
73065099 00 —Друго П ЛБ ЛБ 
7306 60 -Други, заварени, што не се со кружен напречен 

пресек: 
7306 6010 00 - С о додатна опрема, погодни за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

П ЛБ ЛБ 

-Други: 
—Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) напречен 
пресек, со дебелина на ѕид: 

7306 60 31 00 — Д о 2 мм П ЛБ ЛБ 
7306 60 39 00 -—Над 2 мм П ЛБ ЛБ 
73066090 00 —Со други пресеци П ЛБ ЛБ 
730690 00 00 -Друго П ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 74 

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКАР 

740400 Отпадоци и остатоци од бакар: 
7404 0010 00 -Од рафиниран бакар кг ЛБ ЛБ 

-Од легури на бакар: 
740400 91 00 - О д легури на бакар - цинк (месинг) кг ЛБ ЛБ 
7404 00 99 00 --ДРУГО кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 75 

НИКЕЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЕЛ 
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7503 00 Отпадоци и остатоци, од никел: 
7503 00 10 00 -Од никел,нелегиран кг ЛБ ЛБ 
7503 00 90 00 -Од легиран никел кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 76 

АЛУМИНИУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИУМ 

7602 00 Отпадоци и остатоци, од алуминиум: 
-Отпадоци: 

7602 0011 00 -Отпадоци (прав, струготини, листови, фолии) кг ЛБ ЛБ 
7602 0019 00 -Друго (од процес на производство) кг ЛБ ЛБ 
7602 00 90 00 -Остатоци кг ЛБ ЛБ 
7604 Прачки и профили, од алуминиум: 
760410 -Од нелегиран алуминиум: 
76041010 00 --Прачки кг ЛБ ЛБ 
760410 90 00 -Профили кг ЛБ ЛБ 

-Од легури на алуминиум: 
7604 2100 00 --Шупливи профили кг ЛБ ЛБ 
7604 29 -Друго: 
7604 29 10 00 —Прачки кг ЛБ ЛБ 
7604 29 90 00 —Профили кг ЛБ ЛБ 
7608 Цевки од алуминиум: 
7608 10 -Од нелегиран алуминиум: 
7608 10 90 00 --Други кг ЛБ ЛБ 
7608 20 -Од легури на алуминиум: 
7608 2010 00 - С о додатна опрема, погодна за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

кг ЛБ ЛБ 

-Други: 
7608 20 30 00 —Заварени кг ЛБ ЛБ 

—Други: 
7608 20 91 00 -—Само екструдирани кг ЛБ ЛБ 
7608 20 99 00 —Други кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 78 

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ о д о л о в о 

| 7802 00 00 00 | Отпадоци и остатоци, од олово кг ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 79 

ЦИНК И ПРОИЗВОДИ о д ц и н к 

| 7902 00 00 00 | Отпадоци и остатоци, од цинк | кг | ЛБ I ЛБ 
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8702 Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица, 
вклучувајќи го и возачот: 

870210 -Со клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел): 
--Со зафатнина на цилиндар над 2500 см3: 

87021011 00 —Нови П ЛБ ЛБ 
- С о зафатнина на цилиндар до 2500 см3: 

870210 91 00 —Нови , П ЛБ ЛБ 
8702 90 -Други: 

- С о клипен мотор со внатрешно согорување со 
палење со помош на свеќички: -

—Со зафатнина на цилиндар над 2800 см1: 
8702 901100 —Нови П ЛБ ЛБ 

—Со зафатнина на цилиндар до 2800 см3: 
8702 90 3100 —Нови П ЛБ ЛБ 
870290 90 00 - С о други мотори П ЛБ ЛБ 

ГЛАВА 80 

КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ 

| 8002 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од калај | кг ЛБ ЛБ | 

ОДДЕЛ XVII 

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВИЛА и 
ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

ГЛАВА 87 

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И 
НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 
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892. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН - ПРИЛЕП 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за избор на директор на Јавната на-
учна установа Институт за тутун-Прилеп бр. 02-183/2 
од 25 април 2001 година, со која за директор на Инсти-
тутот е избран д-р Кирил Филипоски, научен совет-
ник-директор на овој институт. 

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

Бр. 17-2718/4 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

893. 
Врз основа на член 30 од Законот за научно-истра-

жувачката дејност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 

ФОЛКЛОР "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на Јавната научна уста-
нова Институт за фолклор "Марко Цепенков"-Скопје 
бр. 02-335 од 7 мај 2001 година, со која за директор на 
Институтот е именувана Севим Пиличкова, научен со-
ветник во Институтот. 

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

Бр. 17-2908/4 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

894. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та о држана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА "ЈАНЕ САНДАНСКИ"-НОВО СЕЛО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата "Јане Сандански"-Ново Село се именува 
Костадин Марков, дипл. музичар. 

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

Бр. 17-3021/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

895. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 
1. Се разрешува Алимурат Исмаили од должноста 

заменик на директорот на Управата за безбедност и 
контраразузнавање, на негово барање. 

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

Бр. 17-3254/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

896. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. Се разрешува Кирил Горгов од должноста држа-
вен секретар во Министерството за одбрана, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-3052/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

897. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

1. За државен секретар во Министерството за од-
брана се именува м-р Владимир Горески, државен со-
ветник во Министерството за одбрана. 

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

Бр. 17-3052/3 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

898. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. Се разрешува д-р Никола Панов од должноста 
државен секретар во Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање. 

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

Бр. 17-3132/3 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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899. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1. За државен секретар во Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање се именува Јове 
Кекеновски, дипл. правник. 

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

Бр. 17-3132/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

900. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

1. Се разрешува Аднан Билали од должноста др-
жавен секретар во Министерството за локална само-
управа. 

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

Бр. 17-3321/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

901. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

1. За државен секретар во Министерството за ло-
кална самоуправа се именува Махир Зибери, дипл. 
правник. 

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

902. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ 

1. Марина Наќева-Кавракова се разрешува од дол-
жноста директор на Агенцијата на Република Маке-
донија за приватизација-Скопје. 

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

Бр. 17-3316/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

903. 
Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИ-

ЈА-СКОПЈЕ 

1. За директор на Агенцијата на Република Маке-
донија за приватизација-Скопје се именува Марија Јо-
вановска, дипл. економист-директор на Службата за 
заеднички работи во ЈЗО "Здравствен дом на Скоп-
је"-Скопје. 

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

Бр. 17-3317/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

904. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. 
ДИРЕКТОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Тони Мартиноски се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Јавното водосто-
панско претпријатие "Водостопанство на Македони-
ја"-Скопје. 

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

Бр. 17-3322/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-3318/2 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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905. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈВП " ВОДОСТО-

ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" -СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното водостопанско претпри-
јатие "Водостопанство на Македонија"-Скопје се име-
нува Аце Денковски, дипл. инж. геолог-директор на 
ПП "Оникс"-Скопје. 

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

Бр. 17-3319/1 Претседател на Владата 
29 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена граѓанска постапка за 

сопственост, по тужба на тужителот Јовановски Дане 
од Скопје, ул."Цветан Димов" бр. 76, застапуван од 
полномошник Стево Меноски, адвокат од Скопје, 
против тужениот Велјановски Никола од Скопје со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или да си поста-
ви полномошник кој ќе ги застапува неговите интере-
си во постапката. Во спротивно, неговите интереси во 
постапката ќе ги застапува привремениот застапник 
Ирена Најдова адвокат од Скопје, ул. "Битпазарска" 
бр. 60, се додека тужениот и неговиот полномошник 
не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П.бр. 
372/01. (14171) 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

11. 
Врз основа на член 90 од Законот за вработување-

то и осигурување во случај на невработеност ("Сл. 
весник на РМ" бр. 37/97, 25/2000 и 101/2000), Управни-
от одбор на Заводот за вработување на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31. 01. 2001 го-
дина, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Заводот за вработување на Репуб-

лика Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 10/98 и 
16/99), во членот 11 алинеја 4 се менува и гласи: 

" - утврдува Буџет и годишна сметка на Заводот;" 
Алинеја 17 се брише. 

Член 2 
Членот 18 се менува и гласи: 
"За планирање на приходите и расходите за оства-

рување на правата на невработените лица од осигуру-
вање во случај на невработеност и на дејноста на За-
водот во Заводот се утврдува Буџет. 

Буџетот на Заводот го утврдува Управниот одбор. 
Предлогот на Буџетот на Заводот се доставува нај-

доцна до 15 јуни до Министерството за финансии". 

Член 3 
Во членот 23 се додаваат 2 нови става кои гласат: 
"Против одлуките, односно решенијата од став 1 

на овој член, по предлог на Комисијата за работни од-
носи, во втор степен одлучува Управниот одбор на За-
водот. 

Управниот одбор на Заводот, формира Комисија 
за работни односи и со посебна одлука ќе го уреди 
составот, бројот на членовите и начинот на работа". 

Член 4 
Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се објави по добивањето 
согласност од Владата на Република Македонија. 

Бр. 02-66/4 Претседател, 
31 јануари 2001 година Трајко Велков, с.р. 

Скопје 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје покрената е 
постапка за докажување на смрт на лицето Екатерина 
Ставридис од Скопје родена 1885 година од татко Со-
тир и мајка Ана, а починала на 03.06.1960 година во 
Скопје. 

Се повикува лицето Екатерина Ставридис доколку 
е жива и секој друг што знае за нејзниот живот да се 
јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на 
огласот. 

Се укажува дека по истекот на тој рок лицето Ека-
терина Ставридис ќе биде прогласена за умрена, а по 
претходно поставување на старател од страна на Ор-
ганот за старателство. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 42/01. 
(14563) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-

тапка за расправа на оставината на Раман Шефки по-
рано од Скопје, со последно живеалиште на ул. "Алек-
сандар Бујанов" бр. 61/8. Како наследник на покојниот 
е пријавена Камиле Далоши - ќерка на покојниот со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува Камиле Далоши да се јави во судот и 
да ја пријави адресата на живеење во рок од една годи-
на од денот на објавување на огласот. Доколку по про-
текот на една година не се јави во судот, на истата ќе и 
се постави привремен старател кој ќе ја застапува во 
постапката до нејзино појавување. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр. 847/97. 
(14140) 

По предлог на Ристо Павловски со живеалиште во 
Скопје, ул."Ѓорѓи Андреевиќ Кун" бр. 43-б, против 
Цементарница "УСЈЕ" АД Скопје, пред Основниот 
суд Скопје II - Скопје се води постапка за поништува-
ње на изгубени акции. Изгубените акции се издадени 
од Цементарница "УСЈЕ" АД Скопје со номинална 
вредност од по 100 ДЕМ за една обична акција со 
следните сериски броеви: 102811 - 1 апоен, 1028-1 апо-
ен, 205252-2 - апоен, 205253 - 2 апоена и 205254 - 2 -
апоена. 

Се повикува држателот на овие акции да ги прија-
ви во судот, исто така се повикува секое лице во опре-
делен рок да стави приговор против поведувањето на 
постапката или да го извести судот за лицето кое ги 
држи акциите со напомена дека акциите ќе бидат по-
ништени ако никој не ги пријави во судот или не стави 
приговор за нивно поништување. Рокот за пријавува-
ње на акции и за приговор за водењето на постапката 
е 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
30/01. (14318) 
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Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
татковство по тужба на тужителот малолетниот Нер-
гиза Абдули, Перјан Абдул застапувани од старателот 
Адем Адем против тужените Шефкет Бислим кој се 
наоѓа во странство со непозната адреса, Териз Абдул 
и Низлије Бислим. 

Се повикува тужениот Шефкет Бислим кој се нао-
ѓа во Италија со непозната адреса во рок од 10 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или со 
писмен поднесок да го извести за неговото живеалиш-
те и претстојувалиште. Во спротивно, судот ќе му пос-
тави привремен старател застапник преку Центарот 
за социјални работи од редот на адвокатите кој што 
ќе ги заштитува неговите права и интереси до право-
силноста на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХIII.П.бр. 
895/01. (14533) 

Пред овој суд во тек е постапка за надомест на 
штета по тужба на тужителот Шутевски Драган од 
Скопје против тужениот Миниќ Миодраг од Скопје, 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот 
рок да ја достави својата точна сегашна адреса на жи-
веење. 

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој 
суд ќе му биде поставен привремен старател и тоа Ба-
геска Љиљана, адвокат од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 
46-2/9, која ќе ги застапува неговите интереси до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр. 
1135/99. (14559) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет 

П.бр. 398/01 за зголемување на издршка по тужба на 
тужителот Јанков Горан од Велес, против тужениот 
Јанков Коле од Германија сега со непознато место на 
живеење и престојување. Вредност на спорот 10.000,00 
денари. 

За привремен застапник на тужениот Јанков Коле 
се поставува стручниот соработник на овој суд Билја-
на Јачева, согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет се додека тужениот Јанков Коле не се јави пред 
судот односно се додека органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 398/01. (14534) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
По тужба на тужителот Бенедети Антонио од Ре-

публика Италија, застапуван преку полномошникот 
Шабан Салиу - адвокат од Скопје, против тужената 
Бисера Наумовска од с.Тумчевиште - гостиварско, со 
основ развод на брак пред овој суд заведен е предмет-
от П.бр. 335/01. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса се моли 
тужената да достави до судот точна адреса, да овласти 
полномошник кој што ќе ги штити нејзините права и 
интереси во постапката или пак да се јави во судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, судот ќе и постави по службена должност при-
времен застапник. 

За привремен застапник ќе биде поставен адвокат-
от Ферат Елези од Гостивар, кој ќе ги штити нејзини-
те права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.335/01. (14370) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена парнична постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Живко Георги-
евски од Куманово, ул."Максим Горки" бр. 14, против 
тужената Иванка Нинова од Бугарија со непозната ад-
реса. 

На тужената и се поставува привремен застапник 
адвокат Георгиевска Маја од Куманово која ќе ги има 
сите права на законски застапник во оваа постапка и 
ќе ја застапува тужената се додека таа не се појави 
пред судот или нејзин полномошник односно додека 
Центарот за социјална работа не го извести судот де-
ка назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр. 618/01. 
(14264) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смрт на лицето Јашари Ремзи од с.Г.Лешница, а по 
предлог на предлагачката Јашари Џеврије од с.Г.Леш-
ница. 

Се повикува лицето Јашари Ремзи од с.Г.Лешница 
да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 15 де-
на од објавување на огласот или секој друг што нешто 
знае за неговиот живот, доколку во овој рок не се јави 
никој судот ќе постави привремен старател преку 
ЦСР Тетово кој ќе се грижи за правата и интересите 
до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.314/01. (14365) 

Пред овој суд се води постапка за регресно побару-
вање по тужба на тужителот АД за осигурување и ре-
осигурување "КЈУБИ МАКЕДОНИЈА" од Скопје, 
против тужениот Бафтијари Сабедин Валбона од Те-
тово, а сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
во судот или да одреди свој полномошник, а по проте-
кот на рокот на истиот ќе му биде поставен привре-
мен старател кој ќе го води спорот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.90/01. (14366) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужба на тужителите Реџепи Сефадин Феим и 
Реџепи Нафи Махије двајцата од с.Боговиње, против 
тужениот Зибери Џаферов Јонуз од с.Боговиње, сега 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово, каде се води спор под П.бр. 407/01 во рок од 
15 дена или да назначи полномошник. Во спротивно 
судот ќе му определи привремен застапник кој ќе го 
застапува со сите права и обврски во овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.407/01. (14368) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужба на тужителот Ајредини Неџади од с. Че-
лопек, против Фаризи Сулејман и други од с.Челопек. 
Вредност на спорот 100.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Адеми Нухи, Адеми Сад-
ри, Адеми Садик, Адеми Гарип, Салии Исније сите со 
непозната адреса во Србија, Рамадани Зулфи, Салии 
Аризије, Салии Џемиле, Салии Харије, Салии Рами и 
Салии Шериф со непознати адреса во странство во 
рок од 30 дена да се јават во Основниот суд во Тетово, 
по тужбата на тужителот Ајредини Неџади. Доколку 
во овој рок истите не се јават, судот ќе им постави 
привремен старател преку Центарот за социјални ра-
боти кој ќе се грижи за нивните права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.418/01. (14369) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сопствени-
чки спор по тужба на Назиби Шабани од с. Челопек -
Тетово, против тужените Бранко Зафировски од Бел-
град и други. 

Се повикуваат тужените Бранко Зафировски од 
Белград, Горе Зафировски од Скопје и Мирко Јаков-
чевски од Штип, сите со непозната адреса да се јават 
во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од обја-
вување на огласот или да одредат полномошник, а до-
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колку не постапат како е погоре искажано, преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе им биде 
одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до 
прависилно завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.422/98. (14474) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
сопственост по тужба на тужителот Исмаили Изаир 
од Тетово, против тужениот Зубери Нехат и други од 
Тетово. 

Се повикува тужениот Зубер Камили од Тетово 
сега со непозната адреса да во рок од 30 дена се јави 
во судот или да одреди свој полномошник кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси. Доколку во овој 
рок не се јави судот ќе му постави привремен старател 
преку Центарот за социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.288/99. (14475) 

Пред овој суд се води спор за доделување дете по 
тужба на тужителот Кадрии Надире од с.Г.Лешница, 
против Шаќири Сафет од с.Желино. Вредност на спо-
рот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави 
во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во овој рок истиот не се јави и не одреди 
свој полномошник судот ќе му постави привремен ста-
рател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката преку Центарот за социјални работи во 
Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.304/01. (14476) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип е поведена парнична 

постапка за враќање на долг во износ од 3.760,00 дена-
ри, по тужба на тужителот Славчо Спасовски од 
с.Шопско Рудари - Кратово, против тужениот Митев 
Никола Дејан од с.Горни Стубол - Пробиштип, со не-
позната адреса на престојување. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во Основниот суд во Шт-
ип, и да достави точна адреса на престојувалиштето 
или да определи свој застапник или полномошник, а 
доколку тоа не го стори во определениот рок ќе му 
биде поставен привремен застапник по службена дол-
жност кој ќе ги застапува неговите интереси до завр-
шувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 66/01. (14511) 

Пред Основниот суд во Штип е поведена постапка 
за развод на брак по тужба на тужителката Џерјан 
Демирова од Кочани, ул."Партизанска" бр. 16, против 
тужениот Асан Демиров од Штип, со непозната адреса 
на престојување. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во Основниот суд во Шт-
ип и да достави точна адреса за престојувалиштето 
или да определи свој застапник или полномошник, а 
доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привре-
мен застапник по службена должност кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до завршувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 206/01. (14513) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
бр. 25/01 од 28.05.2001 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Младинска Асоцијација на забо-
лекари и други Академици со скратено име МАЗА, со 
седиште на ул."Пушкинова" бр. 1/1-12, Скопје. 

Дејноста на Здуржението е: унапредување на здра-
вствената култура на населението, здравствено воспи-
тување, спроведување на превентивно стоматолошки 
мерки, подржување и помагање на општествени, кул-
турни професионални здравствени активности, шире-

ње на демократски процеси, презентација на работата 
на здружението и вклучување на нови членови, публи-
кување на едукативни материјали, мониторинг на сто-
матолошката здравствена состојба на децата во Маке-
донија, организирање на семинари, трибини, предава-
ња, работилници на разни теми поврзани со здравјето 
на луѓето со цел подигање на нивната здравствена и 
социолошка култура, семинари за бремени жени и 
млади мајки за нивната улога во воспитувањето на де-
цата и др. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Младин-
ска Асоцијација на заболекари и други Академици со 
скратено име МАЗА се стекнува со својство на прав-
но лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.бр. 
25/01. (14046) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 
Рег. Зг.бр. 14/01 од 31.03.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението БАДНИКОВА 
ВЕЧЕР со седиште во Скопје на ул. "Гемиџиска" бр. 
143-а, Скопје. 

Цели и задачи на здружението БАДНИКОВА ВЕ-
ЧЕР се: изградба на православен верски храм - црква 
во нас. Железара - Скопје со додаден простор за хума-
нитарни цели, грижа за стари и изнемоштени лица со 
нивна домашна посета поради снабдување со прехран-
бени производи и повикување на лекари, снабдување 
со лекарства и слично, прибирање на употребена со-
чувана облека и достава до социјално загрозени лица 
со можност на организирање на топол оброк во по-
мошните простории на црквата. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здруже-
нието БАДНИКОВА ВЕЧЕР - Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег.Зг. бр. 
14/01. (14149) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. 
Зг.бр. 60/01 од 01.06.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на жени на општи-
на Чаир "ЗОРА" Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Петар Маџуков" бб. 

Основните цели и задачи на Здружението се: соз-
давање на услови и организирање настап во оствару-
вање и заштита на економските, социјалните, култур-
ните, стручно-научните, хуманитарните, образовните 
и други права, интереси и уверувања согласно Уставот 
и Законот, како и следење и иницирање на прашања 
кои бараат разрешување, а се непотребно врзани со 
унапредување на положбата на жената, целосно почи-
тување на личноста на жената, нејзиниот интегритет, 
целосна рамноправност на половите и ослободување 
од економската зависност, создавање услови за пого-
лемо работно ангажирање на жената во стопанството 
и другите области од општествено-политичкиот жи-
вот, афирмирање на културата на живеење и презен-
тирање на местото и улогата на жената во средствата 
за јавно информирање, здружување во Сојузи, како и 
меѓународни организации на жените, организирање 
мировни и еколошки здруженија, учествување во рас-
правии и дискусии по закони и законски акти од зна-
чење на положбата на жената и семејството, органи-
зирано дејствување за унапредување на општествена-
та заштита на семејството со акцент на нејзината уло-
га во биолошката репродукција и право да одлучува за 
раѓање на деца, иницијативи за доброволно делување 
на жените (помош на загрозени од елементарни непо-
годи, помош на болни, стари и изнемоштени лица, не-
згрижени деца) и други цели и задачи. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружение на жени на 
општина Чаир "ЗОРА" Скопје, се стекнува со својст-
во на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.Зг.бр. 
60/01. (14160) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
Зг.бр. 33/01 од 17.04.2001 година во регистарот на Зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Центарот за меѓуетничка сора-
ботка и комуникација (ЦМСК) со седиште во Скопје, 
ул."Илинденска" бб. 

Основните цели и задачи на Центарот се: да ја 
следи состојбата на човековите права и слободи, пра-
вата на децата како и меѓуетничките состојби на под-
рачјето на Скопје и Републиката, да покренува иници-
јатива и активности кои придонесуваат во унапредува-
њето и заштита на човековите права, правата на деца-
та и меѓуетничките состојби, да дава предлози и сугес-
тии на надлежните органи и организации за поефикас-
на заштита на граѓанските права, да покренува праша-
ња и расправии, да се вклучува во разни истражувања 
од оваа област или да биде изготвувач и предлагач на 
одделни актуелни материјали (информации и анали-
зи) во органите и телата на градот Скопје, претприја-
тијата и другите организации и заедници, да покрену-
ва иницијатива за донесување или дополнување на 
прописите и другите нормативни акти и да се ангажи-
ра за нивно поефикасно следење и спроведување, да 
презема активности од едукативен карактер со цел 
едукација на населението, а посебно децата од облас-
ти на здравјето, социјалната, екологијата, културата и 
други области од животот на луѓето на актуелни теми, 
да соработува со други сродни ораганизации во град-
от, републиката и странство. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Центар за меѓуетничка 
соработка и комуникација (ЦМСК) се стекнува со 
својство на правно лице. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 33/01. 
(14154) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег. 
бр. 19/01 од 28.05.2001 година во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации на Здружение за здравје, духовен развој 
и богатство КРЕАТИВ со седиште на ул."Хо Ши Мин" 
бр. 196 а, Скопје под I.Рег.бр. 19/01 од 28.05.2001 година. 

Дејноста на здружението е: едукација во поглед на 
унапредување на здравјето, духовниот развој и богат-
ство, едукација за здрава исхрана, изведување на пси-
хофизички и медиативни вежби, организирање на рек-
реативни активности, истражување на јавното мисле-
ње и известување за резултатите, советувања во пог-
лед на реализирање на целите и задачите. 

Со денот на запишувањето во регистарот на Здру-
жение за здравје, духовен развој и богатство КРЕА-
ТИВ се стекнува со својство на правно лице. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 19/01. 
(14197) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег. 
Зг.бр. 7/01 од 29.05.2001 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение за одржлив развој, 
со седиште во Скопје. 

Основни цели и задачи на Здружението се: изра-
ботка на проекти кои се однесуваат на прашања повр-
зани со одржливиот развој, организирање на советува-
ња, семинари и слични научни собири, обука и усовр-
шување на кадри, реализација на грантови и други 
форми на помош од пооделни земји, покренување на 
иницијативи за законско регулирање на економските, 
а во тој аспект и на општествените односи во целост, 
како резултат на сознанијата стекнати во реализација-
та на целите и програмските задачи на здружението, 
од аспект на што понепосредно доближување на за-
конското уредување на односите во државата соглас-
но стандардите на земјите членки на Европската Уни-
ја и на другите развиени земји, организирање на изда-
вачка дејност што ќе биде применета на основните це-
ли и задачи заради кои се основа здружението и други 
облици на дејствување. 

Со денот на запишувањето во регистарот Здруже-
ние за одржлив развој од Скопје, се стекнува со својст-
во на правно лице. 

Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 7/01. 
(14282) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 
62/98 од 30.12.1998 година, во Регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации изврши упис на Сојуз на 
спортови - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 62/98. 
(14376) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 
190/99 од 01.12.1999 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Младин-
ски совет - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 190/99. 
(14377) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ.бр. 
191/99 од 07.12.1999 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на Здруже-
ние пионерско младинска фудбалска школа "МЛА-
ДОСТ" - Битола. 

Од Основниот суд во Битола, Рег.ЗГФ.бр. 191/99. 
(14454) 

Во Основниот суд во Кавадарци во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 5/01 од 
04.04.2001 година е запишано Здружението на земјо-
делци "СИРКОВО" од с. Сирково, општина Росоман, 
а кое ќе делува на подрачјето на општините Росоман 
и Кавадарци, а со седиште во с.Сирково. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 5/01. 
(13081) 

Основниот суд во Кратово со решение ЗГ.бр. 2/01 
од 01.06.2001 година го запиша Здружението на граѓа-
ни со дијабетис на град Кратово, со седиште во Крато-
во, ул."Бреза" бр. 1. 

Цели: грижа за подобрување на здравствената сос-
тојба на граѓаните со дијабетис, нивно практично деј-
ствување во лекувањето на дијабетисот, преземање 
иницијатива за заштита на граѓаните заболени од оваа 
болест кај надлежните институции, обезбедување ус-
лови за диетална храна на истите, спречување на поја-
вата на импликациите од дијабетисот и смалување на 
трошоците за лекување, соработка со клиниките за 
ендокринологија и болести на метаболизмот, помага-
ње и одржување на здравствените установи за лекува-
ње и определување на специјално згрижување на ли-
цата со шеќерна болест на деца и млади цели предвид-
ени во член 6 од Статутот на здружението. 

Здружението ќе го застапува претседателот Трај-
ковски Димитар од Кратово. 

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ.бр. 2/01. (14373) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 31 за 2001 година се запишува упис 
на измена на актот за основање на здружението на 
граѓани Атлетски клуб 3-ти Ноември од Прилеп, ре-
гистриран со решение Рег.згф.бр. 46/98 година во 
14.07.1999 година на Основниот суд во Прилеп, во од-
нос на лицето овластено за застапување и претставу-
вање на клубот така што наместо досегашното лице 
Здравко Каранфиловски се запишува лицето Тони 
Ангелески од Прилеп - претседател на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф.бр. 31/01. 
(13517) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 25 за 2001 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани и фондации со име 
Детски парламент за Прилеп од Прилеп. 



Стр. 3298 - Бр. 45 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 12 јуни 2001 

Како основни цели и задачи на здружението се 
развој и заштита на детето и неговите загарантирани 
права, заштита на детето од секаков вид на насилство, 
борба против злоупотреба на детето, чување и унапр-
едување на здравјето, хуманистички чуства, социјална 
сигурност, заштита на достоинството и интегритетот 
на детето, заштита и унапредување на семејството, 
борба против сите детски болести, особено зависноста 
од пушење, пиење и дрогирање, развивање на силни 
морални и етички особини, соработка, солидарност и 
рамноправност меѓу членовите на детскиот парламе-
нт со сите деца и народи од цел свет, формирање на 
разни клубови, секции, групи, организирање на миров-
ни, економски движења и акции, здружување со не-
владини организации, залагање за мир, пацифизам, 
ненасилство и елиминирање на секој вид расна, вер-
ска, национална и полова дискриминација и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп во просто-
риите на ОУ " Кире Гаврилоски Јане". 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Макрески Јован од Прилеп - претседател на здруже-
нието. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр. 25/01. 
(13518) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 33 за 2001 година се врши упис на 
основање на здружение на граѓани со име СФЕРА -
Центар за имлементација и подем на граѓанското оп-
штество од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се ак-
тивности за имлементација и подем на граѓанското 
општество, едукација и соработка со сите етнитети во 
Македонија, хармонизирање на соживотот меѓу раз-
лични етнички групи, намалување на етничките раз-
лики, рамноправност на жените, учество на хендике-
пирани лица со посебен статус во граѓанското опште-
ство и организирање на хуманитарни акции, учество 
на сите сфери во демократијата и демократските про-
цеси во Р.Македонија, едукација на граѓаните за гра-
ѓанскиот подем, влијание врз јавното мислење во сп-
роведувањето на законите и уставот на Република 
Македонија, доставување на предлози и сугестии до 
надлежните органи, соработка со сите организации, 
совладини агенции, институции и фондации, организи-
рање на симпозиуми, стручни советувања, акции за от-
странување на пороците кај граѓаните, развој на гра-
ѓанската свест, соработка со македонци кои што 
живеат во странство и други цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Вера 
Циривири" бр. 46. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Горан Никлевски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф.бр. 33/01. 
(14472) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 34 за 2001 година се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Спортско 
културно уметничко здружение ГЕМИЏИИ или скра-
тено СКУЗ ГЕМИЏИИ од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
спортски активности и организирање на културно 
уметнички активности на играорци, создавање и ин-
терпретација на уметнички дела, дејности на посреду-
вање во културата и забавни активности, рекреативни 
дејности, спортски натпревари, подобрување и унапр-
едување на спортски и културно уметничките актив-
ности во културата, образование и други права и инте-
реси и уверувања, согласно Уставот и Законот. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Бош-
ко Буха" бр. 16. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Петрески Љупче - претседател на извр-
шниот одбор. 

Од Основниот суд во Прилеп. (14473) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен, под Рег.Згф.бр. 3/01 се 
запишува Здружение на граѓани со назив Центар за 
екологија и одржлив развој - Ресен. 

Здуржението има за цел зачувување на природни-
те и културните вредности на Преспа и пошироко, преку 
промоција на одржлив развој, конзервација на природата 
и подигнување на јавната свест во врска со тоа. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, ул. 
"Корчуланска" бр. 3/18. 

Лице овластено за застапување на здружението е Ар-
он Прцуловски од Ресен, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Ресен,Рег.Згф.бр. 3/01.(13914) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Ресен под Рег.ЗГФ.бр. 4/01 се 
запишува Здружение на граѓани со назив Асоцијација 
за фолклор "ПРЕСПАНСКИ СЛАВЕЈ" с.Наколец, 
Ресен. 

Здружението има за цел да ја утврди и реализира 
културно уметничката дејност, да го реализира и раз-
вива културно уметничкиот и забавниот живот на уче-
ниците, младинците, студентите и други работници во 
пошироката заедница, да ја реализира и развива меѓу-
народната соработка во културно уметничката дејно-
ст, да остварува соработка со други слични друштва и 
организации во земјата и странство, да се грижи за 
омасовување и подмладување со нови членови, да ра-
боти на стручно издигање и усовршување на своето 
членство, да се вклучува и реализира однапред дого-
ворена програма со надлежни органи во градот и Ре-
публиката и да врши снимање и репродукција на касе-
ти и нивна продажба. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Наколец -
Ресен. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Беџет Ајредини од Скопје, претседател на здружение-
то. 

Од Основниот суд во Ресен,Рег.ЗГФ.бр.4/01.(13915) 

Основниот суд во Тетово со решение Рег.Згф.бр. 
13/01 од 21.05.2001 година го запиша следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 13/01 се запишува Здружение на граѓа-
ни - еколошко здружение "ФЛОРА" со седиште во с. 
Вратница - општина Вратница. 

Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на организирање и спроведување на акции за чис-
тење на непосредната животна средина спроведување 
на акции за пошумување, подигнување на активности 
за решавање на актуелните проблеми со загадување 
на непосредната животна средина како и други актив-
ности сврзани со заштита на животната средина. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е подрачјето на општина с.Вратница. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 21.05.2001 година. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф.бр. 13/01. 
(13519) 

Основниот суд во Тетово со решение Рег.Згф.бр. 
11/01 од 23.04.2001 година го запиша следното: 

Во регистарот на граѓани и фондации под рег.бр. 
11/01 се запишува Здружение на граѓани - Здружение 
на земјоделски производители со скратено име З.З.П. 
- Пирок, со седиште во с.Пирок, во просториите на 
Месната заедница. 

Работата и активностите на здружението на инди-
видуалните земјоделски производители ќе се однесува 
на унапредување на земјоделското производство пре-
ку непосредно запознавање на нај совршените достиг-
нувања во земјоделството, зголемување на производ-
ството на земјоделски производители, изнаоѓање па-
зари во странство и воспоставување контакти и по-
добрување на земјоделскиот стандард и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е подрачјето на општина Боговиње и по-
широко. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да почне со работа од 23.04.2001 годи-
на. 

Од Основниот суд во Тетово. (14125) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег.згф.бр. 16/01 од 25.05.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Тетово под Рег.бр. 16/01 се запишува Здружението 
"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" од с.Брвеница. 

Работата и активностите на здружението се вклу-
чување на младите во културно забавни, еколошки, 
спортски и образовни активности, соработка и давање 
помош на други регистрирани здруженија на граѓани, 
спречување на комуницијално искористување на ма-
лолетни лица, подигање на еколошката свест на мла-
дите, хуманитарна помош на индивидуалци и загрозе-
ни лица, грижа за стари и изнемоштени лица и сл. 

Седиштето на здружението е во с.Брвеница, а ис-
тото ќе делува во општина Брвеница и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (14387) 

С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 161/01 од 23.05.2001 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "МЕДАРА УГРИ-
НОВСКИ" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Парти-
зански Одреди" бр. 48-А-2/6, и жиро сметка бр. 40120- 
601-380893, и истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за пр-
оизводство, промет и услуги "МЕДАРА УГРИНОВ-
СКИ" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Партизански 
Одреди" бр. 48-А-2/6, и жиро сметка бр. 40120-601- 
380893, се заклучува. 

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во 
" Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14460) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 176/01 од 24.05.2001 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за ту-
ризам, трговија и услуги "ПЕЛА ТУРС - ЕМПИРЕ" 
ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Лазар Та-
нев" бр. 43, и жиро сметка бр. 40100-601-395263, па ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за туризам, трговија и ус-
луги "ПЕЛА ТУРС - ЕМПИРЕ" ДОО увоз-извоз Ско-
пје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14416) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 36/01 од 05.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Производно, тргов-
ско, услужно претпријатие во приватна сопственост 
"МЕГА - ПОИНТ" ПО Скопје, со седиште на ул. 
"Бојмија" бр. 4-1/46, со жиро сметка бр. 40100-601- 
137101 и регистарска влошка бр. 1-14074-0-0-0 при ре-
гистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "МЕГА - ПОИНТ" Скопје, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14562) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 167/00 од 24.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
интелектуални - книговотствени услуги и трговија на 
големо и мало "ЕВТ КОНСАЛТИНГ" ДОО увоз-из-

воз Скопје, со седиште на ул."Васил Главинов" бр. 36, 
со жиро сметка бр. 40100-601-342428 и регистарска -
влошка бр. 1-61777-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "ЕВТ КОНСАЛТИНГ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14554) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 179/01 од 07.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ЕВТ МИКРО - МАРКЕТ" 
Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Босна и Херцегови-
на" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-325378 и региста-
рска влошка бр. 1-59485-0-0-0 при регистарот на Осно-
вниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие "ЕВТ МИКРО - МАРКЕТ" Скопје, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14561) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 110/01 од 29.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ГУД - ЛУКС" увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје, со седиште на ул."Видое Смилевски Бато" бр. 
69, локал 2, со жиро сметка бр. 40100-601-376558 и ре-
гистарска влошка бр. 1-53099-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие "ГУД - ЛУКС" Скопје, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14452) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 163/00 од 24.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
превоз, трговија и услуги "АСИ - СЕЛ" експорт-импо-
рт ЦО Скопје, со седиште на ул."Патрис Лумумба" 
бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601-420141 и регис-
тарска влошка бр. 1-61949-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие "АСИ - СЕЛ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14450) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 82/01 од 29.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и услуги "В и Д и М" ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул."Коце Металец" бр. 11/9, со жиро 
сметка бр. 40100-601-385494 и регистарска влошка бр. 
1-68187-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Друштво "В и Д и М" 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14408) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 62/01 од 07.06.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "СЕФЕР КОМЕРЦ" Д.О.О. 
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увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Вашингтонска " 
бр. 58, со жиро сметка бр. 40100-601-274400 и регис-
тарска влошка бр. 1-49346-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие "СЕФЕР КОМЕРЦ" Скопје, се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14414) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 104/01 од 29.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
градежништво, инженеринг и трговија "ИЗОМАК" 
Д.О.О. Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 19, со жиро сметка бр. 40100-601-374959 и 
регистарска влошка бр. 1-66775-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие "ИЗОМАК" Скопје, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14411) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 98/01 од 29.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Услужно, трговско, 
производно претпријатие "НИЛ" увоз-извоз Д.О.О. 
Скопје, со седиште на ул."Бојмија" бр. 6/1-24, со жиро 
сметка бр. 40100-601-295633 и регистарска влошка бр. 
1-53650-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Услужно, трговско, 
производно претпријатие "НИЛ" Скопје, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14354) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 137/01 од 29.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало и 
услуги "ПРИНЦИПАЛ" увоз-извоз Ц.О. Скопје, со 
седиште на ул. "Јане Сандански" бр. 83-2/21, со жиро 
сметка бр. 40100-601-65950 и регистарска влошка бр. 
1-9151-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие "ПРИН-
ЦИПАЛ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14352) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 119/01 од 29.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија и услуги "БРОД - М" увоз-извоз Д.О.О. Ско-
пје, со седиште на бул."АСНОМ" бр. 44/4-15, со жиро 
сметка бр. 40100-601-207153 и регистарска влошка бр. 
1-36325-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I-Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие "БРОД -
М" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14350) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 159/01 од 06.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за меѓу-
народен транспорт, шпедиција, промет и услуги "ВИ-
ВА - М" Скопје, со седиште на ул."Ратко Мирковиќ" 
бб, со жиро сметка бр. 40100-601-296971 и регистарска 
влошка 02038564?-3-019000 при регистарот на Основн-
иот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот 
ДМТШПУ "ВИВА - М" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14361) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 117/01 од 22.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претријатие "АС 
- КОМЕРЦ" експорт-импорт застапување, консигна-
ција и внатрешен промет, со седиште на ул. "Никола 
Добровиќ" бр. 1/2-9, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-49974 и регистарска влошка 1-4432-0-0-0 при реги-
старот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот "АС - КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14344) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 111/01 од 07.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претријатие за 
домашен меѓународен транспорг на стока, домашна и 
меѓународна шпедиција, поправка и одржување на 
друмски моторни возила "ДИНАМО КОМЕРЦ" Ско-
пје, со седиште на ул. "15-ти Корпус" бб, Скопје, со 
жиро сметка бр. 40110-601-124902 и регистарска влош-
ка 1-19255-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Ск-
опје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворена-
та стечајна постапка над должникот ПДМТСДШ "ДИ-
НАМО КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14343) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 177/01 од 06.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за тран-
спорт, трговија и услуги "КОНТИКИ - М" ,Иљо 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул."Горѓи 
Андреевиќ Кун" бр. 15, Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-601-418391 и регистарска влошка 02008988?-8- 
06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ДТТУ "КОНТИКИ -
М" Иљо ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14553) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 154/01 од 04.06.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет и услуги "ЛАТИНГ - КОМ - ТРЕ-
ЈД" Ацо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште 
на ул. "Радишанска" бр. 4, со жиро сметка бр. 40100- 
601-146464 како и број на регистарска влошка 
02008412?-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "ЛАТИНГ - КОМ -
ТРЕЈД" Ацо ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14451) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 130/01 
од 05.06.2001 година над ДООЕЛ "ВИНИ" од Ресен, 
ул."4-та" бр. 15/14, со дејност трговија, жиро сметка 
40310-601-100335 при ЗПП филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14465) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 129/01 
од 05.06.2001 година над ПП "ВАЛЕНТИНО - КОМЕ-
РЦ" од Битола, ул. "Арон Ароести" бр. 50, со дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-64126 при ЗПП фи-
лијала Битола отвори стечајна постапка не ја спровед-
е и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14516) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 26/01 
од 05.06.2001 година над ДООЕЛ "ЗОКАЦ" од Бито-
ла, ул. "Димче Лахчански" бр. 72, со дејност трговија, 
жиро сметка 40300-601-43351 при ЗПП филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (14514) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 11/01 
од 16.03.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за шпедиција и трговија, туризам, 
угостителство и други услуги "ЧЕТИ КОМЕРЦ" Ше-
фкет Нуредини и други ДОО со жиро сметка бр. 
40320-601-33647 при ЗПП експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за шпедиција и трговија "ЧЕТИ КОМЕРЦ" 
ДОО поради немање на средства согласно член 64 
став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (14519) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 170/00 од 23.05.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТУТ 
"НАМА" ДООЕЛ од с.Дабиља, општина Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-7155 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено поради нема-
ње на имот истата да не се спроведе, односно се заклу-
чи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (14466) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 67/01 од 23.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец "Кирил Пављо Алексиев" т.п. од Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-64308 што се води при 
ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено поради нема-
ње на имот истата да не се спроведе, односно се заклу-
чи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (14467) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 68/01 од 08.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДУТУП 
"КИКА" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601- 
78326 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е 
одлучено поради немање на имот истата да не се спро-
веде, односно се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (14468) 

Основниот суд во Тетово објавува дека врз основа 
на решението за привремено запирање на стечајната 
постапка Ст.бр. 79/96 на ПОКТУ "АГРОКООПЕРА-
ЦИЈА" Тетово од 22.06.2000 година и согласноста на 
донесената програма за финансиска консолидација и 
сопственичка трансформација на ПОКТУ "АГРО-
КООПЕРАЦИЈА" од страна на Агенцијата за при-
ватизација на Република Македонија, се закажува ро-
чиште за донесување на решение за давање на соглас-
ност за отпочнување на постапката за трансформаци-
ја и запирање на стечајната постапка што ќе се одржи 
на ден 28.06.2001 година во 11.30 часот во сала бр. 1/1 
на Основниот суд во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (14424) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 1655/00, донесено од овој суд на 
17.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за услуги во внатрешен и надворешен 
промет " СТРЕЛИЦИЈА" ЦО од Скопје, ул. 
"Пелистерска" бр. 4-2/7, и жиро сметка 40120-601- 
149279 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 1654/00, донесено од овој суд на 
30.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за услуги во внатрешен и надворешен 
промет "КОЛА ВЕРА" Ц.О. од Скопје, ул. 
"Пелистерска" бр. 4-2/7, и жиро сметка 40120-601- 
101080 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 153/2001 од 13.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕАДЕ-
КС" ЦО експорт-импорт од Скопје, ул."Роман Каска-
лиевиќ" бр. 21-а, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601- 
110910. 

За ликвидатор се определува лицето Благоја Сте-
фчески, ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26 од Скопје, 
тел. 461-210. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 34/2001 од 08.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, преработка, внатре-
шен и надворешен промет на стоки и услуги "Б.Е.Х." 
увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Карпошово востание" 
бр. 4/1-5, Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-303265. 
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За ликвидатор се определува лицето Костова Рај-
на, ул."Драгиша Миловиќ" бр. 5-1-6 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 875/2000 од 06.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие за инженеринг и изведба "МЕ-

ГАРОН ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО експорт-импорт од 
Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр. 7, и жиро сметка 
бр. 40100-601-331314. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановска 
Каролина, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 12/9, од 
Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14458) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 188/01 од 05.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надоворешна трговија 
"ТЕХНОТРОНИК" извоз-увоз Д.О.О. од Скопје, со 
жиро сметка бр. 40100-601-41154. 

За ликвидатор се определува лицето Мазнев Бла-
гојче, ул."Бањица" бр. 26, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 1480/00, донесено од овој суд на 
04.06.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги на големо 
и мало "НАС ЈАЛ СУНЃЕРИ" експорт-импорт ДОО 
од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8-1/15, и жиро 
сметка 40100-601-198204 и истото се брише од региста-
рот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л. бр. 846/00, донесено од овој суд на 
25.05.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство и трговија "ТЕРМО КОМЕ-
РЦ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Горѓи Поп 
Христов" бр. 6/4-4, и жиро сметка 40100-601-150112 и 
истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14328) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. 
"3 МУБ" бр. 67-ц/9, со тел. 31724, запишан во Судски-
от регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П.трег. бр. 2826/2000, објавува дека Друштво 
за производство, промет и услуги "ПРО АРТ" Горан 
ДООЕЛ Куманово, ул. "Пионерска" бр. 11, со број на 
жиро сметка 40900-601-47067 отворена при ЗПП Фи-
лијала Куманово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (14123) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. 
Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 1624/2000, објавува дека Друштвото за трго-
вија и маркетинг "КИМ - 3" Мими ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-360535 отво-
рена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (14181) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. 
Вукмировиќ" бр. 11, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 2915/2000, објавува дека Друштвото за трго-
вија и услуги "ОСКАР - ИНВЕСТ" Зујца ДОО увоз-
извоз Скопје, е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (14182) 

Ликвидаторот Медо Балиќ од Скопје, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје, со решение П. трег. бр. 3280/98, објавува дека 
Друштвото за промет и услуги "АЛМЕК" Медо и 
други ДОО со број на жиро сметка 40100-601-57957 
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на 
огласот во " Службен весник на РМ", до ликвидаторот 
со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во 
рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14204) 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 50-3-4, запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 863/2001 од 30.03.2001 година, објавува дека 
Друштвото за маркетинг, трговија и услуги Мултиме-
диски дистрибутивен систем "МДС" Предраг и други 
ДОО увоз-извоз Скопје, со број на жиро сметка 40100- 
601-300814 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14448) 

Ликвидаторот дипл.екон. Игне Касниоски од Ско-
пје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2359/2000, об-
јавува дека Друштвото за производство, трговија и ус-
луги "РЕКОРД 96" Лидија ДООЕЛ Скопје, ул."Иван 
Цанкар" бр. 43, со број на жиро сметка 40120-601- 
377508 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14447) 

Ликвидаторот дипл.екон. Игне Касниоски од Ско-
пје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 819/2001, об-
јавува дека Друштвото за трговија и услуги "ЗЛА-
ТАРНА АУРОДЕНТ" Лилјана ДООЕЛ ДОО ц.о. 
Скопје, ул."Огњан Прица" бр. 7-2/3, со број на жиро 
сметка 40100-601-220715 отворена при ЗПП Филијала 
Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14446) 

Ликвидаторот Андон Петков од Битола, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 2549/2000, објавува де-
ка Друштвото "АНПМ" Андон ДООЕЛ со број на 
жиро сметка 40100-601-350376 отворена при ЗПП Фи-
лијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14486) 

Ликвидаторот Филип Спасовски од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.трег. бр. 792/2001, објавува де-
ка Друштвото СФП "ПОЛИЕСТЕРДЕЈ" Филип 
ДООЕЛ со број на жиро сметка 40120-601-427532 от-
ворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14485) 

Ликвидаторот Попјордановски Љупчо од Скопје, 
ул. "Франклин Рузвелт" бр.4/30, запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П.трег. бр. 1228/2001, објавува дека Друштвото 
за производство, трговија и услуги "ИЛКА" Кристина 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Варшавска" бр. 1, со број на жи-
ро сметка 40120-601-319615 отворена при ЗПП Фили-
јала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (14445) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1472523/00,издаден од УВР - Велес на име 
Мирза Папиќ,с. Г.Оризари ,Велес. (14346) 

Пасош бр. 1113210/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Смилевски Игор, ул. "В. Карангелевски"бр,90, 
Куманово. (14347) 

Пасош бр.1147006,издаден од ГВР - Кочани на име 
Стојан Ристов,ул. "Карл Маркс"бр.81,Кочани. (14367) 

Пасош 1017383/98,издаден од УВР Струга на име 
Жута Азир,с. Велешта,Струга. (14371) 

Пасош бр. 686486/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Поповска Лилјана,ул."Бела Краина"бр.8 а,Скопје. 

Пасош бр.1334828 на име Србаков Јане, ул. "8 Сеп-
тември"бр.114,Радовиш. (14374) 

Пасош бр.1335655 на име Ерцан Ибраимов,ул. "Ша-
ин Маала бр. 28,Радовиш. (14375) 

Пасош бр. 309701 на име Мерибе Рахмани,Гостивар. 
Пасош бр. 1249949 на име Гулифати Ахмеди,Гости-

вар. (14382) 
Пасош бр.1427015 на име Рамани Шефкија, ул. "Бел-

чица" бр.106,Гостивар. (14383) 
Пасош бр. 1427014 на име Рамани Бујар, ул."Бел-

чица" бр.106,Гостивар. (14384) 
Пасош бр. 685534/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ацо Тодороски,ул."К.Трифун" бр. 5,Скопје. (14409) 
Пасош бр. 526043 на име Алка Казим, с.Радолишта, 

Струга. (14418) 
Пасош бр.990675 на име Димова Марија, ул. "Ѓ.Бру-

шански"бр.52,Кавадарци. (14422) 

Пасош бр. 1434971 на име Ерцан Шерифоски, ул. 
"Кораб "бр. 22,Прилеп. (14423) 

Пасош бр.1434972 на име Ерхан Шерифоски, ул. 
"Кораб" бр.22,Прилеп. (14425) 

Пасош бр.1130589,издаден од УВР.Струмица на име 
Стојковска Невенка, с. Банско,Струмица. (14429) 

Пасош 971071 на име Рамани Шабан, ул.'Штипска" 
бр.25,Тетово. (14449) 

Пасош бр. 1122593,издаден од УВР - Скопје на име 
Ашмет Ковачи, с.Сарај,Скопје. (14455) 

Пасош бр. 896915/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Исмет Каљиси,ул."Серава" бр. 63,Скопје. (14459) 

Пасош бр.1128886/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Нермине Шерифи,ул."Џ. Кенеди"бр.9 а/2-9 ,Скопје. 

Пасош бр. 583932,издаден од УВР Тетово на име 
Изари Кемаљ, с. Орашје,Тетово. (14477) 

Пасош бр. 1069521,издаден од УВР - Скопје на име 
Усеинов Џенгис,ул."А. Зограф"бр.5 б,Скопје. (14481) 

Пасош бр. 1233929/99,издаден од ГУВР Скопје на 
име Адем Јусуфовски, с. Сарај,ул. "4"бр. 33,Скопје. 

Пасош бр. 1217069,издаден од ГУВР Скопје на име 
Бораниевска Агнеза, ул. "Мице Козар" бр.14,Скопје. 

Пасош бр. 1212027,издаден од УВР Тетово на име 
Нуредини Насуф,с. Горно Седларце,Тетово. (14532) 

Пасош бр.014126,издаден од УВР - Куманово на име 
Салихи Мерхем, с. Ваксинце,Куманово. (14537) 

Пасош бр. 1447532 на име Нуро Бишевац,с. Батинци, 
Скопје. (14548) 

Пасош бр. 1362990,издаден од УВР -Крива Паланка 
на име Петровски Миле,ул. "11 Октомври"бр.21, Кри-
ва Паланка. (14549) 

Пасош бр.0331179,издаден од ОВР- Неготино на име 
Јованов Стојанчо,ул."29 Ноември" бр. 29,Неготино. 

Пасош бр.494366/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Јонуз Исаку, ул."Доне Божинов" бр.62, Куманово. 

(14569) 
Пасош бр. 812109/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Серафимова Слаѓана, бул. "Јане Сандански"бр.98/3/8, 
Скопје. 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
44/08.06.2001 година под реден број 14331 на име Садие 
Алилова се сторнира. 

Пасош бр. 908958 на име Александар Спасовски, 
ул."В.Комаров" бр. 14/3, Скопје. (12612) 

Чекови од бр. 3576516 до 3576525, од тековна сметка 
бр. 1039399, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовска Севданка,Скопје. (14427) 

Чекови од бр.1409912 до 1409926,од тековна сметка 
бр. 13236504,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Арсенова Биљана,Скопје. (14453) 

Чекови од бр. 5632580 до 5632589, од тековна сметка 
бр.13868587,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Гокеска Венера,Скопје. (14464) 

Работна книшка на име Надица Шешова,Скопје. 
Работна книшка на име Демиров Дзеландин, ул. "25 

Мај" бр.48,Свети Николе. (14385) 
Работна книшка на име Василевска Билјна,ул."Му-

кос" бр.7,Битола. (14394) 
Работна книшка на име Апостолоска Олгица, 

Тетово. (14403) 
Работна книшка на име Стојковски Дејан,Скопје. 
Работна книшка на име Новеска Стојна,Скопје14478 
Работна книшка на име Ханифе Љатифи, ул. "Жел. 

Станица"бр. 94,Куманово. (14487) 
Работна книшка на име Авдији Хајрула, ул.С.Симо-

нов" ,Куманово. (14488) 
Работна книшка на име Саша Додевски,с.Г. Коњаре, 

Куманово. (14489) 
Работна книшка на име Лазаревски Борис,ул. "Ј. 

Сандански" бр.32-1/7,Охрид. (14490 
Воена книшка на име Васил Чаковски, ул."И.Ме-

тоди" бр.51,Охрид. (14492) 
Воена книшка на име Драгиша Димески,Скопје. 
Свидетелство за 3 година,издадено од УСО "Кочо 

Рацин" Скопје на име Белинда Аслани,Скопје. (14362) 
Свидетелства за 1 и 2 одд,издадени од ОУ "Петар 

Здравковск - Пенко" Скопје на име Рецовиќ Хасим, 
Скопје. (14363) 

Свидетелство за 8 одделение на име Љупчо Ефти-
мов, ул." Скопска"бр.68 ,Кочани. (14386) 

Свидетелство на име Тасева Моника, с.Чифлик, 
Виница. (14388) 
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Свидетелство на име Даниела Цоневска,ул. "Ј.Сан-
дански"бр.5/21,Крива Паланка. (14390) 

Свидетелство на име Добрде Ристов,с. Конопница" 
,Крива Паланка. (14391) 
Свидетелство издадено за 4 одделение на имеКалова 

Марија, с. Карабинци ,Штип. (14392) 
Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ. "Гоце 

Делчев" на име Трајчева Соња, с. Врсаково,Штип. 
Свидетелство за 5 одделение на име Адела Рамчевиќ 

с.Лажани,Битола. (14396) 
Свидетелства за 5-6-7одделение на име Азизи Ми-

лаим, Тетово. (14400) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дри-

та", с. Рашче на име Рихан Хџиу,Скопје. (14401) 
Свидетелство за 6 одделение на име Медиха Ибра-

ими,Тетово. (14402) 
Свидетелство за 5 одделение на име Зујета Рушити 

ул. "Сали Фрашери",с. Пирок,Тетово. (14404) 
Свидетелство за 5 одделение на име Елза Јусуфи, с. 

Пирок,Тетово. (14405) 
Свидетелство на име Мерита Јакупи,с.Пршовце,Те-

тово. (14406) 
Свидетелство на име Казими Хатиџе,с. Пршовце, 

Тетово. (14407) 
Свидетелство на име Малионов Штерјо,ул."Коле 

Цветков"бр.98 ,Велес. (14413) 
Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ" Крсте 

Мисирков" Скопје на име Ирена Ангеловска,Скопје. 
Свидетелство за 1 година, издадено од ДМУ "8 Сеп-

тември" Скопје на име Биљалов Денис,Скопје. (14417) 
Свидетелство на име Мирусе Ссини,Тетово. (14431) 
Свидетелство на име Јасмин Амити,Тетово. (14432) 
Свидетелство за 8 одделение на име Горѓиевски 

Трајче, с. Ореше,Велес. (14433) 
Свидетелство за 5 одделение на име Шапкова Сенка, 

бул."А.Македонски"бр. 312/14,Велес. (14434) 
Свидетелство за 1 година,издадено од Гим. "Зеф 

Љуш Марку" Скопје на име Асан Зејнеп,Скопје.14435 
Свидетелства за 1-3 година на име Крајчева Тина, 

Гевгелија. (14436) 
Свидетелство на име Патраков Ставре,Гевгелија. 
Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Крсте 

Петков Мисирков"Скопје на име Мојсоски Дејан, 
Скопје. (14457) 

Свидетелства за 2 и 3 година,издадени од ДСУТУ 
"Лазар Танев" Скопје на име Станишковска Моника, 
Скопје. (14463) 

Свидетелство на име Георгиевски Горѓи,с.Бања, Ко-
чани. (14482) 

Свидетелство на име Христов Тодор,ул."Б.Един-
ство" бр. 2,Виница. (14483) 

Свидетелство на име Севдаиљ Ајдини,ул. "Бигне"бр. 
38, Куманово. (14484) 

Свидетелство за 1 годдина на име Радован Тошевски 
ул. "М.Тито "бр.138,Крива Паланка. (14491) 

Свидетелство за 6 одделение на име Ивана Посто-
лова, с.Ораовица,Радовиш. (14493) 

Свидетелство за 5 одделение на име Ивана Посто-
лова, с. Отаовица,Радовиш. (14494) 

Свидетелство за 7 одделение на име Ивана Посто-
лова, с.Ораовица, Радовиш. (14495) 

Свидетелство на име Пановски Стамен, с.Стал-
ковица-Злетово,Пробиштип. (14496) 

Свидетелство за 5 одделение на име Даниел Петков, 
ул."К.Рацин"бр. 109,Пробиштип. (14497) 

Свидетелство за 8 одделение на име Зоран Нанев, 
ул." 11 Октомври",Пробиштип. (14498) 

Свидетелство на име Трајковски Александар,Свети 
Николе. (14499) 

Свидетелство на име Николова Билјана Комплекс-
УЗУС. Блок бр. 2/3,Велес. (14500) 

Свидетелства за 1-2- година на име Ташева Марина, 
ул "Беласица"бр.7/2,Велес. (14501) 

Свидетелство на име Горе Трајковски,Велес. (14502) 
Свидетелство за 1 година на име Наташа Љушева, 

ул. "ГП. Одред"бр. 19,Гевгелија. (14503) 
Свидетелство за 3 година на име Прошев.Б.Иван, 

ул. "8 Март"бб,Богданци. (14504) 
Свидетелство за 2 година на име Ампов Александар 

ул. "Маршал Тито"бр. 20,Гевгелија. (14505) 
Свидетелство за 5 одделение на име Николовска 

Христина, с.Иванковци,Велес. (14480) 

Здравствена книшка на име Јовановски Александар, 
с.Дихово,Битола. (14395) 

Книшка на име Симјаноска Татјана,Македонски 
Брод. (14397) 

Книшка на име Богески Сашо,Македонски Брод. 
Книшка на име Амцоски Мевлудин, Македонски 

Брод. (14399) 
Девизна штедна книшка бр.7189-70 на име Здрафко 

Димов, ул. "Герасим Матаков"бр.15,Кавадарци.(14412) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-16/113 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ЗА НАБАВКА НА: 
I. Противпожарна опрема по вид и количина наве-

дена во Прилог бр. 1 
Прилогот може да се подигне во Министерството 

за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со-
ба 711 во работен ден од 10,00 до 12,00 часот. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на правни и физички лица, кои вршат стопан-
ска дејност, а ќе се спроведува по наведената постапка 
во член 31 од Законот за јавни набавки. 

Набавката е делива по видови на средства од При-
лог бр. 1. 

II. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Цени без пресметана царина, со посебно иска-

жан ДДВ, франко карен корисник. 
3. Квалитет на средствата согласно утврдените 

стандарди и условите дадени во техничката докумен-
тација на производителот (каталози и проспекти). 

4. Начин и услови на плаќање. 
5. Рок на испорака на средствата. 
6. Гарантен рок и обезбеден сервис и 
7. Рок на важност на понудата. 

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОС-
ТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА (ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗА-
ВЕРЕНА КОПИЈА ОД НОТАР) И ТОА: 

1. За финансиската и економска способност сог-
ласно член 22 од Законот односно документ за бони-
тет издаден од носителот на платниот промет. 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од Законот. 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот 

согласно член 23 од Законот (понудувачот треба да 
достави референтна листа на извршени испораки во 
досегашниот период, обезбеден сервис со расположи-
ва техничка опрема и стручен кадар и резервни дело-
ви за понудените средства). 

IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПО-
ВОЛЕН ПОНУДУВАЧ согласно член 25, став 1 али-
неја втора од Законот и тоа: 

- цена (40 поени), 
- квалитет (30 поени), 
- рок на испорака (20 поени), 
- начин на плаќање (10 поени). 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16- 

16/113, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и документација од гла-
ва IV, треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот, на адреса: Министерство за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје или со 
предавање на Комисијата на самото јавно отворање. 

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

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комиси-
јата за јавни набавки да достават писмено овластува-
ње од понудувачот за учество на јавното отворање. 
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VI. РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и "Службен весник на 
РМ". Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 10,00 часот, шес-
наесеттиот ден, сметајќи го и денот кога е објавен по-
викот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен ден (сабо-
та, недела или празничен ден), тогаш јавното отвора-
ње ќе се изврши наредниот работен ден. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/ 28 28 94. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни рабо-
ти објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК ВР. 19/2001 
ЗА ПРИВИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОВНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), ВЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на ограничениот јавен повик е Ми-

нистерство за внатрешни работи на Република Маке-
донија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 
19/2001 е прибирање документација за претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите како можни 
носители на набавка на: дводелен комплет за дожд од 
"Горетекс" материјал - 6.000 парчиња. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на 
учество имаат сите домашни правни и физички лица 
кои вршат соодветна стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 33 од Законот за ј авни набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за 

внатрешни работи има потреба од претходно утврдување 
на подобност на понудувачите (претквалификација), пре-
ку документација врз основа на која ќе се оцени способ-
носта на понудувачите за извршување на предметот на на-
бавката и од кои ќе се побара доставување на понуда. 

2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопан-
ска дејност, своето учество на јавниот повик можат да 
го пријават за извршување на предметот на набавката 
врз основа на оценка дали тие имаат потребен технич-
ко-технолошки бонитет, економско-финансиски бони-
тет; расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката; менаџерска способност; 
искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда 
со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење 
на дејност и дали има документ за регистрација. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој по-

вик ги доставуваат следните документи: 
- Документ за техничко-технолошки бонитет; 
- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ за расположива опрема и други физички 

капацитети потребни за реализација на набавката; 
- Документ за менаџерска способност; 
- Документ за досегашно искуство (референтна лис-

та) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- Документ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност; 
- Документ за регистрација на дејноста; 
- Документ дека не е под стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставува-

ат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот по-
вик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документација изнесува 21 ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во 
едно од средствата за јавно информирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
Министерство за внатрешни работи на Република Маке-
донија, ул. "Димче Мирчев" бб - Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
бараната содржина во повикот нема да се разгледува. 

Дополнителни информации можете да добиете на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК ВР. 20/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Маици со краток ракав -
12.000 парчиња, во маскирана верзија или еднобојни. 

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

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. 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 јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-
дувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот 
за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копиј а 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 НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет 30 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 30 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 јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни ра-
боти или лично до комисијата на 26.06.2001 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 
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- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- 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 14 став 1 и член 17 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/01 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ З А ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО З А ФИНАНСИИ ВО 2001 ГОДИНА 
1. НАБАВУВАЧ 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
2. ПОНУДУВАЧИ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но домашно правно и физичко лице кое е регистрира-
но за трговија на мало со канцелариска опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А 
Набавка на потрошен канцелариски материјал за пот-

ребите на Министерството за финансии во 2001 година. 
- Понудувачите треба да достават понуда за пред-

метот на набавката во целост за сите глави од Листата 
на потрошен канцелариски материјал или само за од-
делна глава од Листата. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат си-
те позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

4. Н А Ч И Н НА ИСПОРАКА 
Испораката на потрошниот канцелариски матери-

јал ќе се врши сукцесивно според месечните потреби 
на набавувачот по претходно доставени порачки во 
кои ќе бидат содржани видот и количината на потро-
шниот материјал и местото на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- опис на понудениот потрошен материјал (за секој 

артикал назив на производителот, земја на производ-
ство и др.); 

- поединечна цена по единечна мера (парче, ролна, 
кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позиција од 
Листата на потрошен канцелариски материјал; 

- вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и 
вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и 
други давачки и искажана во денари; 

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 

- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од де-
нот на доставувањето на фактурата за извршената ис-
порака); 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени по-
датоци, односно, понудите во кои изнесените подато-
ци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се 
сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од ната-
мошната постапка, односно нема да бидат евалуирани 
(оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста (влош-

ка 3 од Изводот и истовремено дејноста за трговија на 
мало со канцелариска опрема да биде заокружена); 

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не пос-
тар од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод 
од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд 
- Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на Изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

6.2. Документите со кои понудувачот, согласно со 
член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажу-
ва техничката способност, а кои треба да бидат прило-
жени во ковертот кој носи ознака "документација": 

- список на главни испораки на потрошен канцела-
риски материјал во претходната година со количините 
на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и 
примачите, заверен и потпишан од одговорното лице; 

- писмена изјава дека понудувачот располага со ма-
гацин и дека во секое време има доволно количество 
на потрошен канцелариски материјал во залиха, заве-
рена и потпишана од одговорното лице; 

- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што 
ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши до ор-
ганизационите единици во општините во Републиката, за-
верена и потпишана од одговорното лице на понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од натамошната постапка, односно, 
нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 35 поени; 
- Квалитет 35 поени; 
- Рок на испорака 15 поени; 
- Начин и рок на плаќање 15 поени. 
8. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Понудите треба да се достават најдоцна до 

29.06.2001 година до 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од За-
конот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

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

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул. "Даме Груев" бр. 14 или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15:15 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен канцелариски материјал што 
ќе се набавува во Министерството за финансии во 2001 
година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот 
на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/01, секој ра-
ботен ден од 08:00 до 15:15 часот во Министерството за 
финансии на III-ти кат, канцеларија бр. 19. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29.06.2001 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во Министерството за труд и социјална поли-
тика, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТА НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за труд и социјала политика. 
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2. Предмет на јавниот повик бр. 1/2001 е прибира-
ње на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите како можни носители на на-
бавката која ја врши Министерството за труд и соци-
јална политика. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и право на 
учество имаат сите домашни и странски правни и фи-
зички лица кои вршат стопанска дејност. 

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

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за 

труд и социјална политика има потреба од претходно ут-
врдување на подобноста на понудувачите (претквалифи-
кација), преку документација, кои би биле повикувани да 
достават понуди за градежни и градежно занатски рабо-
ти како и набавка на опрема за следните проекти: 

- Надградба на старски дом во Прилеп. 
- Изградба на објект за хендикепирани лица во 

Банско - Струмица. 
- Изградба и адаптација на 3 дневни центри за хен-

дикепирани лица во Кичево, Битола и Крива Паланка. 
- Реновирање, санација и адаптации на повеќе уста-

нови од областа на Социјалната заштита. 
2. Понудувачите кои се бават со стопанска дејност, 

своето учество на јавниот повик можат да го пријават 
за извршување на предметните јавни набавки врз ос-
нова на оценката дали имаат потребен техничко тех-
нолошки бонитет, економско финансиски бонитет, 
расположива опрема и други физички капацитети за 
реализирање на набавката, менацерска способност, 
искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда 
со изречена мерка за безбедност-забрана за вршење 
на дејност и дали има документ за регистрација. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да ги приложат документи-

те и податоците кои се приложуваат кон пријавата од 
точка 2 на овој повик. 

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

3. Рок за прием на документацијата 10 дена од де-
нот на објавувањето. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот 
Министерство за труд и социјална политика на ул. 
"Кочо Рацин" бр. 14, Скопје. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата која нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот нема да се разгледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од За-
конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98 ), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/6-2001 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА 

НА ВИТРИНИ З А НУМИЗМАТИЧКИОТ МУЗЕЈ 
НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија со седиште во Скопје на 
ул. "Комплекс банки" б.б. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А Т А 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање на 

понуди за набавка на 42 витрини за Нумизматичкиот 
музеј на Народна банка на Република Македонија. 
Описот е даден во тендерската документација. 

III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Ком-
плекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8 до 
12,00 часот во соба бр. 6 на I кат. 

За подигање на тендерската документација заинтере-
сираните понудувачи треба да уплатат 32.000,00 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на: 

- жиро-сметка 40100-611-16; 
- повикување на број 1000, шифра 03; 
- даночен број: 4030992254867; 
цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 
IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и др. издатоци и трошоци). 

- цената да биде изразена во денари. 
3. Опис на квалитетот за извршување на работите. 
4. Рок на извршување на работите. 
5. Рок и начин на плаќање. 
6. Гаранција. 
7. Сервис. 
V. И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
- Квалитет на изработка 300 бода; 
- Висина на цената 300 бода; 
- Рок на извршување на работите 200 бода; 
- Гаранција и сервисирање 150 бода; 
- Рок и начин на плаќање 50 бода. 
VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет-позитивен, издаден од ЗПП 

во согласност со Правилникот за содржина на докумен-
тот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 ), и 

3. Потврда од надлежниот суд дека против понуду-
вачот не е поведена стечајна постапка. 

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема пону-
дувачот не е изречена мерка за безбедност - забрана 
за вршење на дејност, врз основа на правосилна судска 
одлука за сторен прекршок. 

5. Доказ за техничка способност на понудувачот: 
- референтна листа и список на досега изведени рабо-

ти во последните три години по објекти, датум и износ; 
- број и структура на вработени; 
- податоци на расположива опрема; 
- проспекти, каталози, фотографии и сл. 
VII. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 02.07.2001 

година (понеделник), до 10,00 часот, во архивата на Народна 
банка на Република Македонија, а по истекот на наведениот 
рок нема да бидат разгледувани. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта, на адре-
са Народна банка на Република Македонија, "Комплекс 
банки" бб - Скопје, или да се предадат во архивата на На-
родна банка на Република Македонија, најдоцна до 10,00 
часот на 02.07.2001 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
02.07.2001 година во 10,00 часот во просториите на На-
родна банка на Република Македонија, "Комплекс 
банки" бб - Скопје (VI кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можел да се идентификува понудувачот. Во затворениот 
плик треба да има уште два затворени запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи 
документацијата и да носи ознака "документација" и 
точната адреса на понудувачот. 

7. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК ВР. 01-117/2001 
ЗА ПРИВИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАВАВКА НА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВАГЕР ЕЅ 10/70 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-117/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за багер ЕЅ 10/70 за 
потребите на РЕК Битола во се според тендер доку-
ментација. 

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 Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА И 
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 

2.3. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј П 
Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 
9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што 
треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уп-
латени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник 
Ј.П.ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Отворен повик бр. 01-117/2001. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на деловите. (ако има повеќе производите-
ли да се наведе за секоја позиција кој е производител). 

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост та-
белата која се доставува како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени 
во УСД, со посебно искажан ДДВ. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање-само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда освен 
техничката) треба да бидат преведени на македонски 
јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платниот промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата 
(вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од ЗЈН. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Цена 50 поени; 
5.2. Начин на плаќање 30 поени; 
5.3. Рок на испорака 20 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
26. 06. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. 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 

Согласно член 10, 14 и 15 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП "Македонија пат" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК ВР. 27/2001 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 27/2001 е 

ЈП "Македонија пат" со седиште на ул. "Даме Груев" 
бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
- Доставување понуди за набавка на: 
1. Фреза за асфалт тип 2100 бр. 1. 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отво-

рен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Во вкупна понудена цена треба да бидат вкалкули-

рани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака 
на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, тран-
спорт, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и 
сите останати давачки кои би ја теретеле цената. 

Во цената да биде пресметан и ДДВ. 
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
2.5. Услови на гаранција на предметот на понудата. 
2.6. Рок и важност на понудата. 
2.7. Упатство со технички карактеристики преве-

дено на македонски јазик. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛО-
ЖИ КОН ПОНУДАТА 

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

од носителот на платен промет согласно со Правилни-
кот за содржина на документот за бонитет ("Службен 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98) и во согласност со 
член 22 од Законот за јавни набавки, ако како понуду-
вач се јави странско правно лице, бонитетот треба да 
има задолжително превод на македонски јазик. 
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3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судска евиденција). 

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

3.5. Банкова гаранција со износ од 5% од вкупната 
вредност на понудата (банковата гаранција го покрива 
делот што понудувачот го нуди). 

3.6. Претставниците, а понудувачот треба да доста-
ват писмено овластување за учество во отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки (непосредно пред отпочнување со отворениот 
повик). 

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Мостри, опис на фотографии на производот 
што треба да се набави, чија автентичност треба да се 
потврди. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

- Цена 50 поени, 
- Квалитет 30 поени, 
- Начин на плаќање 10 поени, 
- Рок на испорака 10 поени. 
6. МАКСИМАЛНА ЦЕНА 
6.1. Набавувачот ја утврдува максималната цена на 

предметот на набавката над која не може да биде при-
фатена понудата и истата се чува во запечатен коверт 
во строга тајност се до моментот на нејзиното соопшту-
вање, согласно член 31 од Законот за јавни набавки. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

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

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да би-
дат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за ј авни набавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот 
за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден 
оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

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

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архивата на 
ЈП "Македонија пат" Скопје (најдоцна до 15 часот секој 
работен ден) или понудите да ги предадат на Комисија-
та за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утвр-
дениот ден и час на ј авното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.06.2001 година во просториите на ЈП "Македонија 
пат" Скопје (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), 6 кат 
сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на КПУ Затвор -Скопје со отворени од-
деленија во Велес и Крива Паланка, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊ Е НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 1/2001 е 

КПУ Затвор - Скопје со отворени одделенија во Ве-
лес и Крива Паланка со седиште на ул. "Шуто Ориза-
ри" бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е дислокација и вграду-
вање на нова трафостаница ТС 10/0,4 КВ/630 КВА во 
кругот на затворот. 

Тендерската документација може да се подигне од 
архивата на затворот по цена од 10.000 денари уплате-
ни на благајната на затворот. 

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 во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечни цени за се-

која ставка, како и вкупна цена со посебно искажан 
ДДВ, рок за извршување на работите, начин на плаќа-
ње, рок на важност на понудата и гаранција за квали-
тетот на извршените работи. 

2.3. Карактеристиките на трафостаницата и оста-
натите материјали што се вградуваат треба да се во 
согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во РМ. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Извод од регистрација на дејноста. 
3.2. Документ за бонитет од носителот на платниот 

промет. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-

шана од одговорното лице на понудувачот. 
3.4. Решение за ДДВ. 
3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-

верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена, 
- квалитет, 
- рок на извршување, 
- техничка и кадровска опременост, 
- начин на плаќање. 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок на доставување на понудите - 15 дена, од 

денот на објавувањето во последното средство за јав-
но информирање. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки, 
а доставувањето може да го извршат во архивата на 
КПУ Затвор - Скопје или на адреса: "Шуто Оризари" 
бб - Скопје. 

5.3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
02.07.2001 година (петок) во 12,00 часот во простории-
те на Затворот - Скопје во присуство на овластени 
преставници на понудувачите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација и согласно Отворениот повик 
за прибирање на понуди, нема да се разгледуваат. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Дополнителни информации на тел: 650-546 и 650-547. 
Комисиј а за ј авни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки при Органот на локалната самоуп-
рава - општина Делчево, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 
1. НАБАВУВАЧ 
Општина Делчево. 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Изградба на фекална канализација во с. Разловци. 
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се наоѓа во Фондот за комунален развој и 
патишта - Делчево. 

- Истата може да се види и подигне со претходна 
уплата од 5000,00 денари на: жиро сметка: 40420-652- 
817 со даночен број: 4009991103017. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
- Предмет на набавка. 
- Рок на завршување на работите. 
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- Начин на плаќање. 
- Гаранција за квалитетот на материјалите. 
- Рок и важност на понудата. 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Согласно член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни 

набавки. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Квалитет. 
- Цени и начин на плаќање. 
- Рок на извршување на работите. 

7. ПОВИКОТ Е ЈАВЕН, ОТВОРЕН И АНОНИ-
МЕН 

- Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делче-
во, ул. "М. М. Брицо" бр. 40. 

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 

- Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од 5 дена по завршувањето на отворениот 
повик, во 11 часот во соба бр. 22 - Општина Делчево. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на тел.: 033-411-101. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-
сец мај 2001 година во однос на месец април 2001 годи-
на е повисока за 0,5%, а планираната за 0,3% повисо-
ка во однос на месец април 2001 година. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2001 
година во однос на месец април 2001 година за правни-
те лица од член 3 изнесува до 0,5%, а правните лица од 
член 4 исплатата на платите за месец мај 2001 година 
ја вршат на нивото на правото утврдено за претходни-
от месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
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