
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, 9 октомври 2001 
Скопје 

Број 81 Год. 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1461. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 октомври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 13,228 
до 15,329 
до 15,594 

ден/лит. 
до 16,208 
до 15,367 

ден/лит. 
до 15,147 

до 9,750 ден/кг. 

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 48,50 
до 51,00 
до 48,00 

ден/лит. 
до 37,00 
до 36,00 

ден/лит. 
до 24,50 

до 10,605 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
МБ - 86 
МБ - 98 
БМБ - 95 

ден/лит. 
25,128 
25,128 
22,343 

б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 
в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 
г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
12,485 
12,485 

ден/лит. 
3,041 

0,100 ден/кг. 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

до 0,25 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
10.10.2001 година. 

Бр. 23-5862/1 
9 октомври 2001 година 

Скопје 

Заменик 
на претседателот на Владата 

на Република Македонија, 
Зоран Крстевски, с.р 

1462. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 68/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 
октомври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО ИЗМЕ-
НИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во изменувањата и дополнувањата на Буџетот на 

Република Македонија за 2001 година ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 68/2001 година) се 
вршат следниве измени на распоредот на средствата 
во посебниот дел: 

- кај сметката 637 - Ребаланс на Буџет за 2001 година 
1. Кај буџетскиот корисник 180.10 Финансирање на 

дејностите од областа на културата: во Програма 11 -
Издавачка дејност; потставката 401021 - Основни пла-
ти - работници износот "1.497.000" се заменува со из-
носот "297.000". 
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2. Kaj буџетскиот корисник 180.01 Министерство 
за култура: во Програмата 11 - администрација: во 
потставката 401013 - Основни плати - функционери 
износот "5.037.000" се заменува со износот "6.237.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5590/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1463. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни 

патишта ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 26/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 октомври 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛ-

НИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
54/94, 60/95, 41/96, 47/97, 107/2000 и 40/2001), во точка 1 
под Б) регионални патишта се врши следното измену-
вање и дополнување: 

Р - 401 Врска со Р - 117 ( с. Орешани), с. Таор, вр-
ска со Р - 103 (с. Катланово). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-5448/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1464. 
Врз основа на член 16 од Законот за шумите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
47/97 и 7/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2 октомври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШУМА СО ПОСЕБНА 

НАМЕНА 

1. За шума со Посебна намена - шума за потребите 
на наставата се определува шумата во месноста "Ми-
хајлово" - Кавадарци, со која стопанисува ЈП за стопа-
нисување со шуми "Македонски шуми" Подружница 
ШС "Бор" - Кавадарци. 

2. Површината на шумата за потребите на настава-
та од точка 1 на оваа одлука изнесува 356,92 ха. 

3. Граници на шумата за потребите на наставата 
се: безимен дол ( граница помеѓу одделите 106 и 107), 
реката Михајловска во правец на југ и изразитиот срт 
( граница помеѓу одделите 99 и 100) до месноста Гра-
диште - од северна страна; сртот во правец на југ до 
тригонометар со н.в.1535 м. (граница помеѓу одделите: 
91, 92 и 100; 88, 89, 90, 101, 102 и 103) - од источна стра-
на; срт во правец на запад преку преслап - крстопат -
кота со н.в. 1239 м, до тригонометар со н.в.1373 м. 
(граница помеѓу шумскостопанските единици "Рож-
ден I" и "Кожуф II") - од јужна страна и срт по ридот 
Смрдла (граница помеѓу шумскостопанските единици 
"Рожден I" и "Кожуф II ") до тригонометар со н.в. 
1384 м. и срт во северен правец (граница помеѓу одде-
лите 105 и 112) - од западна страна. 

4. Одгледување на шумата за потребите на наста-
вата ќе се реализира преку следните мерки: одржува-
ње, нега, обнова, подигање на нови насади, прореда и 
други мерки согласно стручно-техничката документа-
ција. 

5. Режимот на заштитата на шумата за потребите 
на наставата ќе се обезбеди преку заштитата од пожа-
ри, растителни болести и штетници, бесправни сечи, 
напасување на добиток и други оштетувања. 

6. Одгледувањето и заштитата на шумата за потре-
бите на наставата ќе го врши Земјоделско шумарски-
от училишен центар "Ѓорче Петров" - Кавадарци. 

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

Бр. 23-5574/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1465. 
Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 
183, став 1, алинеја 11 од Царинскиот закон ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 
36/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2 ок-
томври 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се ослободуваат од плаќање ца-
рина предмети (добиени како донација), а кои се наме-
нети за Министерството за образование и наука и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Вредност 

во ЕУР 
1 2 3 4 

9406 9406 00 Монтажни згради: 
9406 00 90 00 - Од други матери-

јали 
а) Монтажни згра-
ди од други мате-
ријали 5.700.000,00 

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

Бр. 23-5798/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1466. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2 октом-
ври 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ 

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 

3813 3813 00 00 00 Препарати и пол-
нења за апарати за 
гаснење пожар; на-
полнети гранати за 
гаснење пожари 
а) Препарати и пол-
нења за апарати за 
гаснење пожар 100 тона 



9 октомври 2001 

6211 Тренерки, скијачка 
облека и гаќи или 
костими за капење, 
друга облека: 

6211 33 --Од вештачки или 
синтетички влакна: 

6211 33 10 00 ---Работна 
а) Противпожарни 
одела 1500 пар. 

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

Бр. 23-5501/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1467. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 2001 година, издава 

Л И Ц Е Н Ц A 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА - ИНСТАНТ ЛОТАРИЈА 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа-ИНСТАНТ ЛОТАРИЈА се издава на 
АД за приредување на игри на среќа и забавни игри 
Лотарија на Македонија, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа ЛО-
TO, ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа 
на ул. "Маршал Тито" бр. 11а во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 612.245 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 306.122,50 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Минис-
терството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-5748/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 81 - Стр. 4757 

1468. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 25 
септември 2001 година, издава 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 

ИГРА НА СРЕЌА - ЛОТО 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа-ЛОТО се издава на АД за приредување 
на игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македо-
нија, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа ЛО-
ТО, ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа 
на ул. "Маршал Тито" бр. 11а во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 1.275.510 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 637.755 евра, денарска противвред-
ност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 40100-840-033-62207. 

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 
1 корисникот на лиценцата ја доставува до Минис-
терството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-
терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Секоја промена во врска со приредувањето на 

играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува 
во Министерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-5745/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот 
на пресметка на потребното ниво на маргината на 
солвентност на друштвата за осигурување кои вршат 
работи на осигурување на живот ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 69/01), е направена греш-
ка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ПОТРЕБНОТО НИВО НА МАРГИНАТА НА СОЛВЕН-
ТНОСТ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КОИ 
ВРШАТ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ 

Во точка 3 потточка а) по бројот "0.04", во точка 4 
потточка а) по бројот "0.003" и во точка 6 по бројот 
"0.0015", знакот "%" се брише. 

Бр. 09-18492/1 Министер, 
3 октомври 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15604/1999 од 17.09.2001 година, во регистарска влош-
ка бр. 02038878?-7-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар Јавното сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ бул. 
"Александар Македонски" бр. 10, Скопје. 

Скратен назив: ЈСП СКОПЈЕ. 
Дејност: 60.21 - превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, превоз на патници во градскиот и 
приградскиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица претпријатието 
настапува во свое име и за своја сметка, склучува до-
говори и врши и други работи во рамките на својата 
правна способност. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица претпријатието одговара со це-
лиот свој имот. Лице овластено за застапување е Крс-
те Велјаноски-директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15604/1999. (23012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 2979/01 од 05.10.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02042187?-7-09-000, го запиша основањето 
на Јавно претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ 
Велес, ул."Петре Прличко" бр. 17. 

Назив на фирмата: Јавно претпријатие за водосто-
панство ЛИСИЧЕ Велес, ул."Петре Прличко" бр. 17. 

Основач: Република Македонија со одлука бр. 23- 
4371/1 од 24.07.2001 година. 

Дејности: 01.41/1, 14.21, 40.10/1, 41.00, 45.24, 74.20/2, 
74.20/3. 

Во правниот промет со трети лица Јавното претпр-
ијатие настапува самостојно, во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските во правнот промет со трети лица Јав-
ното претпријатие одговара со целокупниот свој имот. 

Игнов Горанчо в.д. директор на претпријатието, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
2979/01. (24323) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 540/2001, од 20.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03000799?-7-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар планот за поделба на Јавното ко-
мунално претпријатие Илинден п.о, Пробиштип. 

Поднесен е план за поделба на Јавното комунално 
претпријатие Илинден п.о. Пробиштип за поделба на 
два субјекти Јавно претпријатие Илинден 2001 Про-
биштип и Јавно комунално претпријатие Комуналец 
Пробиштип 

Со поделбата ЈКП Илинден престанува да постои. 
Сите доверители имаат право да го оспорат планот за 
поделба во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
уписот на планот за поделба. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
540/2001. (24380) 

Шуто Оризари со формирање на сениори, младинци, 
пионери, кадети, петлиња и женски фудбал со цел на 
сите заинтересирани без разлика на полот и староста 
да се вклучат во работата на клубот за подобрување 
на психофизичката сила, со редовни тренинзи и уче-
ство во системот на натпреварување. 

Со денот на запишувањето во регистарот на Здру-
женијата на граѓани и фондации на Фудбалски клуб 
"АЛЕН НАПРЕДОК" - Скопје се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Ш Рег. Зг. бр. 70/01. 
(23393) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 15/2001 
од 14.09.2001 година, го запиша во регистарот на Здру-
жение на граѓани и фондации Здружението на граѓани 
"АНТИКА" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш. 
Велес и Република Македонија, а седиштето се наоѓа 
на ул."Димитар Влахов" бр. 56, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
11.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 15/2001. 
(23331) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 17/2001 
од 14.09.2001 година, го запишува во регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации Здружението на 
Автомото Спортски клуб "МОНАКО". 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш. 
Велес, РМ, а седиштето на Здружението е на ул."Бла-
гој Горев" бр. 2/5 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
11.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 17/2001. 
(23332) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 6/99. од 
14.09.2001 година, го запиша во регистарот на Здру-
жение на граѓани и фондации Здружението на граѓани 
на Ракометен клуб "БОРЕЦ" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш. 
Велес, а седиштето на здружението се наоѓа на ул."Алек-
со Демниев" бб - Спортска сала 25-ти Мај во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
11.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 6/2001. 
(23399) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 16/2001 
од 14.09.2001 година, го запиша во регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации Здружението Ав-
томото спортски клуб "МОНЦА" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш. 
Велес и Република Македонија, а седиштето на Здру-
жението е на ул."Крсте Мисирков" бр. 14, во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
11.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 16/2001. 
(23400) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III Рег. 
Зг. бр. 70/01 од 18.09. 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 Фудбалски клуб "АЛЕН НАП-
РЕДОК" - Скопје со седиште во нас. Шуто Оризари 
ул."Кипарска" бр. 24. 

Основни цели и задачи на клубот се: омасовување 
на фудбалскиот спорт, на територијата на Општина 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 24/2000 
од 01.11.2000 година, го запиша Здружението Фуд-
балски клуб "Лозар" од Велес, во регистарот на Здру-
жение на граѓани и фондации. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
09.10.2000 година, а седиштето на ова Здружение е во 
Велес на ул."Скопски пат"бб. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 24/2000. 
(23442) 
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Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 25/2000 
од 01.10.2000 година, го запиша во регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации, здружението 
"Слободна мисла" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Велес, а седиштето на ова Здружението е во 
Велес на ул."Трајче Панов" бр. 22. 

Здружението е со својство на правно лице од 
20.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 25/2000. 
(23443) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 26/2000 
од 02.11.2000 година, го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации, Здружението на 
сметководители и финансиски работници во центрите 
за социјална работа во РМ од Велес. 

Здружението ќе дејствува на соработка со меѓуна-
родни институции присутни во РМ, а седиштето на здру-
жението е во Велес, на ул."Нада Бутникошарева" бр. 3. 

Здружението е со својство на правно лице од 
10.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 26/2001. 
(23444) 

Основниот суд Велес со решение ЗГФ. бр. 42/98/1 
од 01.11.2000 година, го запиша во регистарот на 
Здруженијата на граѓани и фондации Фудбалски клуб 
"Борец"од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Велес, а седиштето на здружението е во прос-
ториите на Градскиот стадион во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
05.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ. бр. 42/98/1. 
(23446) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. 
бр. 17/01 за 2001 година од 24.09.2001 год. се запишува 
здружение под име: Здружение на водокорисници за 
наводнување од ХМС"Тиквеш" подсистем "Бошава" -
линија СРВ - 14 с. Марена, а кое ќе се залага за: по-
добрување на услугите за наводнување на земјоделци-
те, подобра координација помеѓу самите земјоделци и 
помеѓу ВКЗ и ВП, изградба и подобрување на мрежа-
та за наводнување, поефикасно и рационално корис-
тење на водата за наводнување и др. Седиштето на 
здружението се наоѓа во с. Марена. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 17/01. 
(23404) 

Основниот суд во Кочани, со решение ЗГ бр. 
12/2001 од 20.09.2001 година, во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението 
на граѓани Центар за култура, комуникација и едука-
ција на ромите "Светла иднина" - Кочани со скратен 
назив ЦККЕР "Светла иднина" - Кочани со седиште 
во Кочани на ул."Велко Влаховиќ"бр. 46. 

Овластено лице за застапување на Здружението е 
Мустафа Саидов од Кочани ул. "Велко Влаховиќ" бр. 
46, претседател на Здружението. Работата и активнос-
тите на Здружението се однесуваат на остварување на 
економски, социјални, културни, научни, стручни, тех-
нички, хуманитарни, образовни, спортски и други пра-
ва, интереси и уверувања на ромите во РМ како и на 
сите други граѓани, во согласност со Уставот и Зако-
ните на РМ. 

Здружението на граѓани Центар за култура, комуни-
кација и едукација на ромите "Светла иднина" - Кочани 
стекнува својство на правно лице на 20.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, ЗГ бр. 12/2001. 
(23329) 

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 
11/2001 од 07.09.2001 година го запишува следното: 

Во регистарот на Здружение и фондации при Ос-
новен суд Кичево под ЗГФ. бр. 11/2001 се запишува 
Основање на здружение на граѓани " Општинска орга-
низација на Црвен крст Самоков" со седиште во Са-
моков Македонски Брод. 

Основни цели и задачи се чување и унапредување 
на здравјето и здравствената култура на населението и 
и унапредување на крводарителството, заштита и унап-
редување на човековата средина и унапредување на ак-
тивностите за спасување на вода и планини, обезбедува-
ње на социјална сигурност и развивање на меѓусебна 
солидарност на граѓаните, ублажување и отстранување 
на последиците од елементарни и други несреќи или 
вооружени судири, воспоставување и зачувување на ми-
рот во духот на хуманоста и солидарноста и друго. 

Седиштето на Здружението на граѓани е во Само-
ков М.Брод. 

Лице овластено да го застапува Здружението на 
граѓани е Раде Златески од с. Самоков М.Брод. 

Здружението на граѓани "Општинска организаци-
ја на Црвен крст Самоков" од Самоков се стекнува со 
правно лице и може да започне со работа сметано од 
07.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 11/2001. 
(23401) 

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 
1/2001 од 07.03.2001 година го запишува следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува основање на граѓани - Општинска ор-
ганизација на Црвен крст Кичево со седиште во Киче-
во на ул."Ј.Михајлоски"бб. 

Целта на здружението е чување и унапредување на 
здравјето и здравствената култура на населението, развој 
и унапредување на крводарителството, заштита на чове-
ковата средина, обезбедување на социјална сигурност и 
развивање на меѓународна солидарност на граѓаните. 

Здружението на граѓани Општинска организација 
на Црвен крст Кичево е основана согласно Закон за 
Црвен крст на РМ. и истото согласно член 6 од овој 
закон е правно лице. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на град 
Кичево. Лица овластени за застапување се д-р Мирче 
Лазески и Медиме Шејдоска. 

Од основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 1/2001. 
(23402) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ. бр. 
12/2001 од 07.09.2001 година, го запишува следното: 

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации 
при Основен суд Кичево под ЗГФ. бр. 12/2001 се запи-
шува Основање на Здружение на граѓани- Здружение 
на пчелари "Млада Матица" од с. Самоков - М.Брод. 

Здружението има за цел да ги разгледува и поттик-
нува актуелните проблеми на пчеларството и да презе-
ма мерки и активности за нивно решавање, да ги коор-
динира активностите на пчеларите, да покренува актив-
ности за размена на искуства и унапредување на техно-
логијата за производство по пат на семинари, курсеви, 
изложби и предавања, да организира изработка на ре-
ферати, студии и програми за развој на пчеларството, 
да се грижи за обезбедување на пчеларите со пчеларски 
материјал, да развива меѓусебна соработка на пчелари-
те и други задачи од интерес на пчеларството. 

Седиштето на Здружението на граѓани е во Само-
ков М.Брод. Лице кое е овластено да го застапува 
Здружението на граѓани е Стојанче Змејкоски од с. 
Самоков М.Брод. 

Здружението на граѓани "Млада Матица" од Са-
моков се стекнува со својство на правно лице и може 
да започне со работа од 07.09.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 12/2001. 
(23405) 
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Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ. бр. 
15/2000 од 04.10.2000 година, го запишува следното: 

Во регистарот на Здружение на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ. бр. 15/2000 се запишува основање на 
Здружение на граѓани и фондации Европски центар за 
интерграција од Кичево, со седиште во Кичево, 
ул."Арсо Војвода"бр. 74. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани и фондации Европски центар за интергра-
ција од Кичево, Анета Бошевска од Кичево. 

Основни цели и задачи на граѓани и фондации "Ев-
ропски центар за интерграција" се: економски, кул-
турни, научни, стручни, технички, хуманитарни, обра-
зовни, спортски. Поттикнување на соработка помеѓу 
членовите на ЕЦИ - Кичево, меѓусебно и со други ор-
ганизации и асоцијации во земјата и странство. Се за-
лагаат за спроведување на човековите права и слобо-
ди, создавање услови за сестран развој на личноста на 
младите луѓе и нивните интереси. 

Здружението на граѓани и фондации "Европски 
центар" за интерграција од Кичево, стекнува својство 
за правни лице и може да започне со работа од 
04.10.2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 15/2000. 
(23440) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег.згф. бр. 
49/2001 од 21.09.2001 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации под реден број 49 
за 2001 година се врши упис на основање на здруже-
нието на граѓани со име Фудбалски клуб Младост од 
Кривогаштани. 

Како основни цели и задачи на клубот се развој на 
спортот и физичката култура посебно на фудбалскиот 
спорт, натпреварување во организирани фудбалски 
првенства од страна на ФСМ и ОФС доследна приме-
на на правилата на фудбалската игра, придонес во ут-
врдување на статутот на своите фудбалери, тренери и 
спортски работници, соработка со органите и телата 
на ОФС и ФСМ, обезбедување услови за одигрување 
на првенствени фудбалски средби, контакти со други 
клубови, организирање на пријателски натпревари, 
турнири, спречување на партиско и политичко влија-
ние во клубот и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во село Кривогаштани на 
ул."Едвард Кардељ"бб. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
клубот се: Бунески Алексо - претседател на клубот и 
Шамакоски Никола - директор- секретар на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. згф. бр. 49/2001. 
(23403) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег.згф. бр. 
45/2001 од 24.09.2001 година, во судскиот регистар на 
здруженија на граѓани и фондации под реден број 45 за 
2001 година се врши упис на основање на здружението 
на граѓани со име Меѓународно хуманитарно здруже-
ние за заштита на човековите права и слободи, помош 
на стари и инвалидизирани лица и деца и граѓани од 
други земји "Мајски Цвет" од Прилеп - Македонија. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
заштита на човековите права и слободи загарантира-
ни со уставот пред судските органи и меѓународен суд, 
помош на стари изнемоштени лица, помош на инвали-
диризирани лица, на деца без родителска грижа, по-
мош на хендикепирани лица и младинци, формирање 
на здрава и сестрана личност, пред се со заштита од 
негативните влијанија од улицата, помош на деца во 
редовното школување и перманентно дејствување за 
формирање на способни, хумани и активни граѓани. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, на 
ул."Цане Коњарец"бр. 40. Лице овластено за застапу-
вање и претставување на здружението е Методија Бо-
гоески - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. згф. бр. 45/2001. 
(23784) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основен суд Ресен, под Рег. згф. бр. 10/2001, се 
запишува Здружение на граѓани со назив: Аикидо-
клуб "Преспа" Ресен. 

Здружението има за цел обезбедување развиток и 
напредок на аикидо вештината преку форми на спор-
тување и рекреација, континуирано дејствување за 
развој и напредување на аикидо во Општината, актив-
но ангажирање за ширење на аикидо на подрачјето на 
Општината и неговото усовршување по пат на разно-
видни облици и масовна образовно - воспитна дејност 
и развивање на меѓусебна соработка помеѓу клубови-
те во Републиката и пошироко. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Јанковец. 
Лице овластено за застапување на Здружението е 

Ристе Аврамовски од с. Јанковец, претседател на 
Здружението. 

Од основниот суд во Ресен, Рег.згф. бр. 10/2001. 
(23397) 

Основниот суд во Тетово објавува со решение Рег. 
ЗГФ. бр. 23/01 од 21.09.2001 година во регистарот на 
Здружението на граѓани и фондации на судот под Рег. 
ЗГФ. бр. 23/01 се запишува Здружението на граѓани 
"Комитет за хуманитарно право и мир" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е зашти-
та на темелните слободи и права на човекот без оглед 
на неговото потекло, национална, верска или поли-
тичка припадност, почитување на меѓународните кон-
венции и другите акти на Меѓународното право сврза-
ни на заштитата на човековите права и слободи и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово, Трговски 
центар "Ловец" бб, а истото ќе делува на подрачјето 
на Р.Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 23/01. 
(23787) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 6/2001 од 26.02.2001 година, во региста-
рот на здружение на граѓани и фондации при Основен 
суд Тетово под РЕГ.ЗГФ.бр. 6/2001 се запишува Ша-
ховски клуб - "Ш.К."Шкендија" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е развој 
на шаховскиот спорт во општина Тетово, Р.Македони-
ја и надвор од неа, реализација на систем на натпрева-
ри, пропозиции и организација на шаховски натпрева-
ри во сите категории, организација на шаховски тур-
нири во државата и меѓународни средби, унапредува-
ње на шаховскиот спорт и воспитно делување на мла-
дите и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово на 
ул."Р.Цониќ" бр. 107, а истото ќе делува на подрачјето 
на Општина Тетово и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово, РЕГ. ЗГФ. бр. 6/2001. 
(23788) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр.24/2001 од 25.09.2001 година, во региста-
рот на здружение на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд Тетово под РЕГ.ЗГФ.бр. 24/2001 се запишува 
Хуманитарна организација "ГРАЃАНСКА ИНИЦИ-
ЈАТИВА" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е помага-
ње во справување со стресните и трауматски ситуации 
во кои се нашле и во кој се наоѓаат раселените лица, 
поврзување на раселените лица со нивното место на 
живеење и обезбедување на контакт со нивните род-
нини и пријатели, помош и давање на услуги на расе-
лените лица низ Република Македонија и сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово на 
ул."Маршал Тито" бб, а истото ќе делува на подрачје-
то на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, РЕГ. ЗГФ. бр. 24/2001. 
(23789) 
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Врз основа на чл. 50 од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Се врши исправка во Решението Зг. бр. 8/2000 од 
16.03.2000 година, под I. каде што стои Центар за перма-
култура и мироградба од с. Чегране, треба да стои Цен-
тар за пермакултура и мироградба од Гостивар, Р.Ма-
кедонија со седиште во Гостивар на ул."ЈНА" бр. 93. 

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 8/2000. 
(23398) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 294/01 од 13.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие на големо и мало 
"МЕТКОР - ПРОМЕТ" ЦО увоз - извоз Скопје, с. Ор-
ланци, со жиро сметка бр. 40100-601-38900. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Милосав, Скопје, ул."Славејко Арсов" бр. 46. 

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. (23837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.503/99 од 09.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Трговско 
претпријатие "БИЛКАН" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. 
"Маџари 2" бр. 18, со жиро сметка бр. 40110-601-119617. 

За ликвидатор се определува лицето Алексиќ Ру-
жица, Скопје, ул."Никола К. Мајски" бр. 41/11. 

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. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 269/01 од 14.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Штедилница "ЗЕГИН" Викторија и други ДОО Ско-
пје, ул."Народен Фронт" бр. 5/3-1, со жиро сметка бр. 
40100-625-1279. 

За ликвидатор се определува лицето Симон Михај-
ловски од Скопје, ул."Белишка" бр. 18-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 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. (23955) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 245/01 од 04.07.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско, превозно претпријатие на големо и мало 
"МЕН" увоз-изво Ц.О. Скопје, ул."Владимир Комар-
ов" бр. 10/39, со жиро сметка бр. 40100-601-169959. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул."Народен фронт" бр. 5/55, тел. 22-058. 

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. (23945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 279/01 од 20.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сообраќај, трговија и услуги "БОТО 
ТРАНС" експорт-импорт ДОО Скопје, ул."Дурмитор-
ска" бр. 31, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Ки-
тановски од Скопје, ул."Симче Настевски" бр. 35-б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 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. (24086) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 289/01 од 14.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ВОЛФ - С.Т. и Л." 
експорт-импорт, Градски зид блок 13, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-323529. 

За ликвидатор се определува лицето Анита Наков 
од Скопје, ул."Петар Арсов" бр. 40, тел. 211-530. 

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 Оснвониот суд Скопје I - Скопје. (24143) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 253/01 од 17.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за трговија, услуги, издавачка дејност, печа-
тење "ФОНЛИДЕР" Рајковиќ Добривоје и други 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Васил Ѓорѓов" бр. 30 вл-
ез 2 стан 4, со жиро сметка бр. 40100-601-453863. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545. 

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. (24090) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 136/00 од 
25.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка 
над Трговско друштво "БОЈКА" ДООЕЛ Св.Николе, 
но истата не се спроведува, бидејќи должникот не рас-
полага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 

Ликвидационата постапка над Трговското 
друштво "БОЈКА" ДООЕЛ Св. Николе, се запира. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се во-
ди при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. (23914) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 114/01 од 
25.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка 
над Друштво за производство, трговија и услуги "ЦВ-
ЕТ" јтд Цвета Дакева и др. увоз -извоз Штип, но иста-
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та не се спроведува, бидејќи должникот не располага 
со имот за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги "ЦВЕТ" јтд Цвета Даке-
ва и други увоз-извоз Штип, се запира. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија-
та што се води при овој суд. 

Од Основниот суд во Штип. (23915) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Л.бр. 34/01, донесено од овој суд на 
17.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, преработка, внатрешен и 
надворешен промет на стоки и услуги "Б.Е.Х." увоз-
извоз ДОО од Скопје, ул."Карпошево Востание" бр. 
4/1-5, и жиро сметка 40120-601-303265 и истото се бри-
ше од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 817/00, донесено од овој суд на 
04.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за промет на мало и големо "АЛФИ ТРАДИ-
НГ" ЦО експорт-импорт од Скопје, ул."Јужноморав-
ски бригади" бр. 43 а, и жиро сметка 40110-601-126218 
и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23911) 

стар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.трег.бр. 1926/01 објавува дека Друштвото за произ-
водство, промет, транспорт и услуги "ПАЕМ" Милан 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Беас Куле" бр. 
14 а, со број на жиро сметка 40120-601 -390982 отворе-
на при ЗПП филијала 40120 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (23813) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23/б, тел. 627-892, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје со решение П.трег.бр. 1127/01 објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и услуги "СТОБИ 
2000" Љупчо и Димче ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Методи Митевски" бр. 6/5/15, со број на жиро сметка 
40100-601-469475 отворена при ЗПП филијала 40100 е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуањето 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. (23812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 815/00, донесено од овој суд на 
04.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, трговија и угостителство 
" АРИА ИМПЕКС" ЦО од Скопје, ул."Бањалучка" 
бр. 32, и жиро сметка 40120-601-309019 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23912) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23/б, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.трег.бр. 1195/01 објавува дека Друштвото за тр-
говија на големо и мало и интелектуални услуги "МА-
ТВЕСТ ВК" Велибор и други ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул."Божидар Рајковиќ" бр. 55, со број на жиро сметка 
40100-601-412793 отворена при ЗПП филијала 40100 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (23811) 

Ликвидаторот Љиљана Тричковиќ од Куманово, 
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ск-
опје I - Скопје со решение П.трег.бр. 1959/01 објавува 
дека Друштвото за производство, трговија и услуги 
ТО - МИ Љиљана ДООЕЛ увоз-извоз, со број на жиро 
сметка 40900-601-22844 отворена при ЗПП Филијала 
Куманово 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 примеорци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (23896) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23, запишан во Судскиот реги-

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23/б, тел. 627-892, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-
пје со решение П.трег.бр. 1128/01 објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и услуги "АНГРОГР-
АЃА 3" Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 70/2, со број на жиро сметка 40100-601- 
375108 отворена при ЗПП филијала 40100 е во ликви-
дација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуањето 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. (23810) 

Ликвидаторот Димитријевиќ Саша од Куманово, 
запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје со решение П.трег.бр. 198/01 објаву-
ва дека Друштвото за производство, трговија, угости-
телство и услуги "ДОМУС" Горан ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-33033 от-
ворена при ЗПП филијала 40900 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вуањето 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. (23895) 

Ликвидаторот Манев Андреј од Куманово, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со решение П.трег.бр. 2828/01 објавува дека 
Друштвото за градежништво, производство, услуги и 
трговија "СТАН - М" Андреј ДООЕЛ Куманово, со 
број на жиро сметка 40900-601-13518 отворена при 
ЗПП филијала 40900 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вуањето 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. (23894) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во КО Мрзенци 

нива на КП бр. 1498/3, план 005, скица 014, во м.в. "Ка-
ранджалк", класа 2, со површина од 946 м2, за цена од 
6.000,00 денари, сопственост на Георгиева Крстева 
Богдана од с.Мрзенци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Ск-
опска"бр.6, Гевгелија. (24003) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа пасиште на 
КП бр. 3534 дел 1, на м.в. "Починалиште" класа 6, во 
површина од 400 м2, заведена во ПЛ бр. 4164, за КО 
Ресен, сопственост на продавачот Чаушевски Стефан 
Никола од Скопје, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (24004) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална 1/4 
од КП бр. 9082, план 030, скица 202, во м.в. "Стари 
Лозја", култура 11000 класа 6, во површина од 2234 м2, 
заведена во ИЛ бр. 28988, за КО Куманово, на име 
Илилќ Драган од Куманово, за купопродажна цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (24005) 

Се продаваат 2/3 идеален дел од недвижен имот -
градина построена на КП бр. 1634 план 7, скица 19, 
м.в."Село" култура градина, класа 3, во површина од 
757 м2, евидентирана во ПЛ бр. 1276 за КО Ореовец, 
сосопственост на Ристески Богев Киро од Прилеп, 
ул."Димчев Ацев" бр. 10. 

Купопродажната цена на горенаведениот имот из-
несува 31.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите на граничните парцели чие земјиште 
се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање-
то на депозитот во висина на износот на продажната 
цена да ги достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. 
"Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. 

(24006) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 422/5, план 5, на м.в. "Ливада" нива 4 класа, со 
вкупна површина од 1334 м2, во КО Орман, сопстве-
ност на Павле Карадалески и Александар Михајло-
вски од Скопје, според ПЛ бр. 424, за КО Орман, за 
цена од 300,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23844) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1423 на м.в. "Бучка", култура пат во вкупна површина 
од 2416 м2, опишано по ПЛ бр. 791 на КО Порој, за 
вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари, соп-
ственост на Јусуф Муртезани од с.Порој - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(23917) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, м.в. "Кре-
мењарник" на КП бр. 756/1, класа 5 со површина од 
3097 м2, КО Волково, сопственост на Киро Митревски 
од Скопје, с.Вучи Дол, врз основа на ПЛ бр. 1351 од 
05.05.2001 година, за цена од 850.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 
1/3-18. (23934) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Костенцовски Борис им нуди на 
продажба 5/26 идеален дел од нива 4 класа, м.в. "Па-
дарница", од вкупно 3136 м2, устроена на КП бр. 292/3, 
план 1, скица 3, запишано во ПЛ бр. 2665 за КО Ра-
дишани за вкупна купопродажна цена од 144.000,00 
денари под следните услови: 

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката 
на договрот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на 
промет и трошоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (23922) 

Се продава идеален дел 1/10 од недвижен имот ку-
ќа на ул."Ѓорче Петров" бр. 47 во Скопје во вкупна 
површина под објект од 120 м2, која лежи на КП бр. 
666/2 во КО Оризари евидентирано во ПЛ бр. 1883 за 
КО Оризари, како сосопственост со на продавачот 
Филофтеа Илијеска со живеалиште на ул."Ѓорче 
Петров" бр. 47, Скопје, за вкупна продажна цена од 
800.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенст-
вено купување на посочениот недвижен имот во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, 
Скопје. (23962) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива 
во Скопје на КО Кожле на КП бр. 2140 во вкупна по-
вршина од 4980, м2, на м.в. "Бавчи", нива 4 и 6 класа 
сопственост на Горѓиевски Јордан, за цена од - 4 класа 
25,00 денари и за 6 класа 18,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Ан-
тон Попов" бр. 77 б, Скопје. (23941) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр.0690922 на име Стефан Алексов, ул. "Или-
нденска" бр. 91, Виница. (24036) 

Пасош бр. 1367397 на име Виолета Јангелова, с. Ист-
ибани, Виница. (24038) 

Пасош бр. 1121562/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Бојамин Исаки, с. Грчец, Скопје. (24136) 

Пасош бр. 1254422 на име Клименков Гоце, ул. "Бел 
Камен" бр. 21, Кочани. (24156) 

Пасош бр. 922139 на име Рамани Ардијана, Струга. 
(24167) 

Пасош бр. 285296/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Сопи Заир, ул. "Громовски" бр. 19, Скопје. (24170) 

Пасош бр. 1088788/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Горан Ристиќ, ул. "Љ.Ѓеорѓиева" бр. 5, Скопје. (24173) 

Пасош бр. 1256504 на име Ислами Хабиљ, Тетово. 
(24180) 

Пасош бр. 1453715 на име Ирфан Ибраими, ул."Али-
ја Авдовиќ" бр. 26, нас.Ченто, Скопје. (24195) 

Пасош бр. 1451077/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Мурсели Нехат, с. Љуботен, Скопје. (24193) 

Пасош бр. 1267968 издаден од УВР - Тетово на име 
Сулејмани Емире, с. Г. Речица, Тетово. (24213) 

Пасош бр. 0465803 на име Сефер Шкријељ, с. Лажа-
ни, Прилеп. (24275) 

Пасош бр. 1325220 издаден од УВР - Скопје на име 
Рефедин Ибраимов, с. Идризово ул. 1800 бр. 8, Скопје. 

(24276) 
Пасош бр. 897582/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Марјан Велковски, ул. "Р.Чаевец" бр. 45/6, Скопје. 
(24277) 

Пасош бр. 1456184/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Изер Рамадани, с. Грчец, Скопје. (24317) 

Пасош бр. 1369687 издаден од УВР - Гостивар на име 
Хамити Мефаил, с. Дебреше, Гостивар. (24318) 

Пасош бр. 0423663 на име Георгиевска Весна, ул. 
"Скупи" бр. 5-А/20, Скопје. (24356) 

Пасош бр. 1587223 на име Имране Афузи, ул."Црно-
травска" бр. 48, Куманово. (24357) 

Пасош бр. 1078651 на име Дафинка Николовска, ул. 
"Кочо Рацин" бр. 10/17, Скопје. (24358) 

Пасош бр. 621213 на име Нада Николовска, ул. "Ко-
чо Рацин" бр. 10/17, Скопје. (24359) 

Пасош бр. 0448917 на име Тамбурковски Констант-
ин, с.Бардовци, ул."6" бр. 13, Скопје. (24360) 

Пасош бр. 1199937 на име Скендер Рустеми, ул. "И. 
Л. Рибар" бр. 159, Тетово. (24361) 

Пасош бр. 0202809 на име Поповски Ванчо, с.Трабо-
виште, Делчево. (24369) 

Пасош бр. 1286471 на име Љубица Стефановска, с. 
Габрово, Делчево. (24370) 
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Пасош бр. 308470 на име Фета Незири, с.Отушиште, 
Тетово. (24371) 

Пасош бр. 1572676 на име Брндевска Снежана, ул. 
"Невена Стојкова" бр. 21, Струмица. (24372) 

Пасош бр. 0113800 на име Бугариновска Даниела, ул. 
"23 Август", Берово. (24373) 

Пасош бр. 782611 на име Кукунесоска Весна, ул. 
"Нико Нестор" бр. 10, Радовиш. (24374) 

Пасош бр. 968729 на име Беким Сули, ул."25-та" бр. 
40, Битола. (24375) 

Пасош бр. 1048227 на име Сулејмани Зубер, с.Дебре-
ше, Гостивар. (24377) 

Чекови од тековна сметка бр. 01339027 од бр. 488857 
до 488862 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Андонова Снежана, Скопје. (24000) 

Чекови од тековна сметка со бр. 03441852, 03441853, 
03441854, 0341855, 034415856 на име Глигоровски Бра-
нко, Куманово. (24050) 

Чекови од тековна сметка бр. 00665019 од бр. 
0001005426815 до 0001005426821 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Чепреганов Михаил, 
Скопје. (24196) 

Чекови од тековна сметка бр. 001625-60 од бр. 
0000000212774 до 0000000212778, и чековната картичка 
издадени од Македонска банка АД Скопје на име Со-
фија Коцулоска, Скопје. (24197) 

Чекови од тековна сметка бр.3272052 со бр. 5858561 
и 5858564 издадени од Поштанска банка АД Скопје на 
име Насковска Лидија, Скопје. (24192) 

Чекови од тековна сметка бр. 10184-77 од бр. 181810 
до 181813 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Нуро Хадија, Скопје. (24206) 

Чекови од тековна сметка бр. 6357216 од 4845570 до 
4845573 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Марковски Благоја, Скопје. (24214) 

Чекови од тековна сметка бр. 14195186 од бр. 212041 
до 212051 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Попова Трајанка, Скопје. (24216) 

Чекови од тековна сметка бр. 301951 од бр. 203616 
до 203630 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Башов Коста, Скопје. (24320) 

Чекови од тековна сметка бр. 13024-50 од бр. 13018 
до 13033 издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Јованка Даркоска, Скопје. (24328) 

Чекови од тековна сметка бр. 03904440 со бр. 
0002004827204 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Георгиевска Рада, Скопје. (24365) 

Чекови од тековна сметка бр. 0000574-36 од бр. 
0000168967 до бр. 0000168975 издадени од Македонска 
банка АД Скопје на име Горѓеска Јованка, Тетово. 

(23106) 
Работна книшка на име Гелевски Драган, Куманово. 

(24051) 
Работна книшка на име Цветковска Дивна, Кумано-

во. (24052) 
Работна книшка на име Хани Хамди, Струга. (24054) 
Работна книшка на име Насуфи Насуф, Струга.24055 
Работна книшка на име Лири Ибраим, Струга. 24056 
Работна книшка на име Узунов Миро, Богданци. 

(24061) 
Работна книшка на име Чивијовска Ленче, Битола. 

(24062) 
Работна книшка на име Ибрахим Асани, с. Арачино-

во, Скопје. (24072) 
Работна книшка на име Шабан Асани, с. Арачиново, 

Скопје. (24073) 
Работна книшка на име Исуф Весељи, с. Арачиново, 

Скопје. (24074) 
Работна книшка на име Али Асани, с. Арачиново, 

Скопје. (24075) 
Работна книшка на име Валентина Јосифова, Коча-

ни. (24157) 
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Работна книшка на име Димитриевска Рада, Кума-
ново. (24159) 

Работна книшка на име Медноре Иљази, Куманово. 
(24161) 

Работна книшка на име Гориан Митревски, Кумано-
во. (24163) 

Работна книшка на име Танески Димко, Охрид.24166 
Работна книшка на име Глигоров Стојан, Гевгелија. 

(24169) 
Работна книшка на име Мемедов Тефик, Струмица. 

(24174) 
Работна книшка на име Кузмановска Снежана, Би-

тола. (24175) 
Работна книшка на име Мехмеди Мериме, Кичево. 

(24176) 
Работна книшка на име Селмани Мухарем,Гостивар. 

(24181) 
Работна книшка на име Илков Деан, Скопје. (24201) 
Работна книшка на име Реџепоскии Исмет, Скопје. 

(24202) 
Работна книшка на име Ерик Добросављевиќ, Ско-

пје. (24194) 
Работна книшка на име Зуди Бафќари, Скопје.24208 
Работна книшка на име Асани Авдиљ, с. Арачино-

во, Скопје. (24211) 
Воена книшка на име Ангелов Љупчо, Кочани.24039 
Воена книшка на име Александар Додевски, Кума-

ново. (24041) 
Воена книшка на име Панов Здраве, Велес. (24068) 
Воена книшка на име Себастијан Мусафов, Велес. 

(24070) 
Воена книшка на име Васев Ивчо, Скопје. (24088) 
Воена книшка на име Васко Савев, Скопје. (24089) 
Воена книшка на име Смилковски Горан, Скопје. 

(24149) 
Воена книшка на име Стојановски Златко, Скопје. 

(24152) 
Воена книшка на име Димковски Бранко, Куманово. 

(24165) 
Воена книшка на име Бојков Александар, Кавадар-

ци. (24171) 
Воена книшка на име Манев Благој, Велес. (24184) 
Воена книшка на име Димовски Перо, Велес.(24185) 
Воена книшка на име Чонков Лазо, Велес. (24186) 
Воена книшка на име Гочевски Љупчо, Велес. 24187 
Воена книшка на име Јовановиќ Јордан,Скопје.24198 
Воена книшка на име Стевче Ангеловски, Скопје. 

(24199) 
Воена книшка на име Здравковски Ацо,Скопје.24200 
Воена книшка на име МиркоПетковски,Скопје.24189 
Воена книшка на име Ѓурѓеман Куртиш, Скопје. 

(24190) 
Воена книшка на име Душан Љутевски,Скопје.24191 
Воена книшка на име Велевски Благоја,Скопје.24205 
Воена книшка на име Велковски Драги,Скопје.24209 
Воена книшка на име Стојановски Горан, Скопје. 

(24210) 
Воена книшка на име Шакир Кемал, Скопје. (24212) 
Воена книшка на име Рамче Демир, Скопје. (24215) 
Воена книшка на име Васе Огненовски,Скопје.24279 
Воена книшка на име Копчаревски Златко, Скопје. 

(24305) 
Воена книшка на име Поповски Стојан, с. Бањани, 

Скопје. (24316) 
Воена книшка на име Исмет Демиров, Скопје. 24319 
Воена книшка на име Марковиќ Милорад, Скопје. 

(24321) 
Воена книшка на име Сотировски Љубодраг,Скопје. 

(24322) 
Воена книшка на име Роберт Димишковски, с. Па-

кошево, Скопје. (24326) 
Воена книшка на име Периќ Владимир,Скопје.24329 
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Воена книшка на име Костовски Владо, Скопје. 
(24362) 

Воена книшка на име Атанасовски Роберто, Скопје. 
(24363) 

Свидетелство на име Назми Идриз, Штип. (24057) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Андонов Сашко, 

Штип. (24058) 
Свидетелство на име Халими Авни, Тетово. (24065) 
Свидетелство на име Илази Рамазан, Гостивар.24067 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ли-

ман Каба" с. Љуботен - Скопје на име Исни Фазлиев, 
с. Љуботен, Скопје. (24092) 

Свидетелство на име Џемаил Таири, Скопје. (24155) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Христова Весе-

линка, Берово. (24158) 
Свидетелство на име Мумин Исмаиљи, Куманово. 

(24160) 
Свидетелство на име Емин Куртешиу, Куманово. 

(24162) 
Свидетелство на име Белчевски Драган, Куманово. 

(24164) 
Свидетелство на име Реџепи Беса, Тетово. (24177) 
Свидетелство на име Даилоски Душко, Гостивар. 

(24182) 
Свидетелство на име Костовски Ивица, Велес. 24183 
Индекс бр. 1350 издаден од Градежен Факултет - Ск-

опје на име Богојоски Сашко, Скопје. (24139) 
Индекс бр. 12268 издаден од Земјоделски Факултет -

Скопје на име Ивановски Лазар, Скопје. (24188) 
ндекс бр. 4822 издаден од Шумарски Факултет-Скопје 
на име Никола Периќ, Скопје. (24308) 

Индекс бр. 6662 издаден од Природно математички -
Факултет на име Мери Гавриловска, Скопје. (24327) 

Индекс бр. 6220 издаден од Туризам - Охрид на име 
Александар Георгиевски, Скопје. (24366) 

Диплома на име Николоска Наташа, Прилеп.(24063) 
Диплома на име Мехмет Мехмеди, Тетово. (24179) 
Здравствена книшка на име Јусинов Џевдзет, Штип. 

(24059) 
Здравствена книшка на име Ефтимов Даниел, Про-

биштип. (24060) 
Уверение на име Џафери Имет, Гостивар. (24066) 
Даночна картичка на име Ефтим Попески, Охрид. 

(24053) 
Даночна картичка бр. 4028992102485 на име Аптека -

Мери, Тетово. (24178) 
Даночна картичка бр. 4030984198338 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Извиднички одред 
"Илинден", Скопје. (24207) 

Даночна картичка на име Стојаноска Тодорка, При-
леп. (24376) 

Престанок со работа на дуќан бр. 22-358/98 издадено 
од Општина Чаир на име Драган "ЛИНКЛАС", Скоп-
је. (24203) 

Решение уп.бр. 12-481 издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Биљал Амдулов-
ски, Скопје. (24071) 

Во огласот објавен во Сл. весник бр. 44/2001 од 
08.06.2001 година под реден бр. 14296, на име Компа-
нија "Вектра" Скопје, наместо: "Уверение за упис во 
регистар на Воздухоплов AN 2 со регистарски ознаки 
Z 3 BGM", треба да стои: "Уверение за пловидбеност 
на воздухоплов AN 2 со регистарски ознаки Z 3 BGN" , 
издадено од Управа за цивилна воздушна пловидба 
Скопје. 

Во огалсот објавен во Сл.весник на РМ бр. 80/01 на 
име Малиќи Сељатин, с.Вешала, Тетово, наместо: 
"пасош бр. 112137/98", треба да стои: "пасош бр. 
1121397/98". 
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Врз основа на член 10, став 1 и член 14 став 1 од 
Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерс-
твото за правда, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2001 
ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

- ПЕЧАТАРИ 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за правда, со адреса на ул. "Димит-

рија Чуповски" бр. 9 во Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 

правно лице кое е регистрирано за производство и про-
мет на сметачки машини и друга информатичка опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка и испорака на следната информатичка 

опрема: 
3.1. ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАР Количина: 416 парчиња 

3.4. ИГЛИЧЕН ПЕЧАТАР А3 Количина: 6 парчиња 

Опис на функционалност Минимални технички 
потреби 

Формат А3 
Технологија 9 игличен 
Транспорт на хартија Трактор 
Брзина 680 знака/мин. 
Работна меморија- buffer 48 кб 
Емулации ИБМ, Епсон 
Подршка на бар код пе-
чатење Да 
Комуникација Паралелна + Сериска 
Број на копии 1 + 7 
MTBF при 50% о ш т е -
теност 8.000 часа 
Животен век на глава 400 милиони знаци 
Трајност на рибон 12 милиони карактери 
Гаранција 12 месеци 

Опремата да биде спремна за работа по 2000 година. 
Набавката е делива по ставките 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. 

Опис на функционалност Минимални технички 
потреби 

Формат А4 
Технологија Ласерска 
Брзина 10 / мин. 
Резолуција 600 х 600 дпи 
Процесор 60 МХз 
Меморија 6 МБ 
Емулација ПЦЛ 6, ПЦЛ 5 
Комуникација Паралелна + УСБ 
Влезен капацитет 150 листа 
Месечен капацитет 10.000 страни 
Гаранција 12 месеци 

3.2. МРЕЖЕН ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАР Количина 
24 парчиња 

Опис на функционалност Минимални технички 
потреби 

Формат А4 
Технологија Ласерска 
Брзина 18 / мин. 
Резолуција 1200 х 1200 дпи 
Процесор 164 МХз 
Меморија 32 МБ 
Емулација ПЦЛ 6, Пост Скрипт Л3 
Комуникација Паралелна + УСБ 
Етернет комуникација 10/100 мбпс 
Влезен капацитет 250 листа 
Месечен капацитет 100.000 страни 
Гаранција 12 месеци 

3.3. ИГЛИЧЕН ПЕЧАТАР А4 Количина: 34 пар-
чиња 

Опис на функционалност Минимални технички 
потреби 

Формат А4 
Технологија 9 игличен 
Транспорт на хартија Трактор 
Брзина 500 знака/мин. 
Работна меморија- buffer 64 кб 
Емулации ИБМ, Епсон 
Подршка на бар код пе-
чатење Да 
Комуникација Паралелна + УСБ 
Број на копии 1 + 5 
MTBF при 25% о ш т е -
теност 10.000 часа 
Животен век на глава 280 милиони знаци 
Трајност на рибон 4 милиони карактери 
Гаранција 12 месеци 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Детална техничка спецификација на понудената 

опрема (назив на производителот и земја на производ-
ство); 

- Поединечна цена, со ДДВ и вкупна цена на набав-
ката со сите давачки; 

- Рок на испорака на опремата (искажана во работ-
ни денови од денот на склучување на договорот за на-
бавка); 

- Начин и рок на плаќање (авансно, при што сог-
ласно член 59, став 3 од Законот за јавни набавки 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено по испораката); 

- Гаранција за квалитет и стандард; 
- Податоци за постгарантен период (сервис и ре-

зервни делови). 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА 
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 
- Квалитет 
- Техничка помош 
- Постпродажен сервис 
- Време на испорака 
- Начин на плаќање 

ИЗБОР НА НАЈПОВО-

20 бодови; 
40 бодови; 
20 бодови; 
10 бодови; 
5 бодови; 
5 бодови. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

- Извод од регистрација на дејност; 
- Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај ниту во 

процес на ликвидација; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

Сите документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, ос-
вен изводот од регистрација на дејноста, кој може да 
се достави само како копија. 

7. ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-
ВАЧОТ МОЖЕ ДА ЈА ПРИЛОЖИ, А КОЈА ЌЕ СЕ 
ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИ ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУ-
ДИТЕ 

- Список на вклучени технички лица (име, презиме 
и степен на стручна подготовка); 
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- Доказ за нивната стручност, конфигурирање и 
одржување на понудената опрема од страна на произ-
водителот; 

- Овластеност за сервисирање на опремата од стра-
на на производителот; 

- Спремност за тековно одржување на опремата; 
- Референтна листа. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

Понудата треба да се достави до архивата на нара-
чателот - Министерство за правда или по пошта на ад-
реса: Министерство за правда, ул. "Димитрија Чупов-
ски" бр. 9 - Скопје, со обврска да се обезбедат докази 
за датумот на пратката. 

Понудите треба да се достават најдоцна до 
23.10.2001 година (понеделник) во 12 часот. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 
23.10.2001 година (понеделник) во 12 часот во просто-
риите на Министерството за правда, на ул. "Димит-
рија Чуповски" (сала за состаноци на V кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

Понудите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, што нема да бидат изработени според пред-
метот на набавката, како и оние кои немаат докази за 
финансиската и техничката способност, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, став 1 и член 14 став 1 од 
Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Минис-
терството за правда, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/2001 
ЗА НАБАВКА НА АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за правда, со адреса на ул. "Димит-

рија Чуповски" бр. 9 во Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧ 
Право да поднесе понуда има секое заинтересира-

но правно лице кое е регистрирано за производство и 
промет на сметачки машини и друга информатичка 
опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка и испорака на следната информатичка 

опрема: 

3.1.) Мрежни преклопници Switch 
со управување 
Ethernet 10/100 auto negotiation 
можност за повеќе uplink Gigabit порти 
Поддршка за најмалку 8.000 МАС адреси 
Можност за вградување во стандарден 19" ормар 
Можност за поврзување на повеќе истородни уре-

ди 
Идентификатор за статус на порти 
Карактеристики 
L4 Traffic identification and classification 
Store and forwarding swithing 
802.1 q VLAN Queue 
802.1p traffick polarization 
802.3z full dupley gigabit ethernet 
вградено напојување 220В/50Hz според македонски 

стандард 
Компатибилност со постоечката мрежна опрема 
Remote monitoring, SNMP, WEB, RMON 4 klasi 
24 порти количина 12 

48 порти количина 7 
72 порти количина 7 
3.2.) Систем за комплетно управување со мрежни и 

системски ресурси за 1000 IP Уреди 
Поддршка на сите главни мрежни протоколи. 
VLAN management, Trunk Viewer, Port Viewer, Multi-

Protocol Auto Discovery, Topology, And Status, System 
Processes, Printers, Memory, Registry Entries, Event Log, 
Performance Management, Application Performance, Switch 
Status Polling, Switch Status Monitor. 

3.3.) Испорака и инсталација до локациите (27 ос-
новни судови во Македонија). 

Доказ за стручност за конфигурирање и одржување 
на понудената опрема од страна на производителот. 

Најмалку 2 сертифицирани инженери за соодвет-
ната опрема со Сертификати заверени кај нотар. 

Спремност за тековно одржување на опремата 
Овластеност за сервисирање на опремата 
Список на вклучени технички лица. 
Опремата да биде спремна за работа по 2000 година. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Детална техничка спецификација на понудената 

опрема (назив на производителот и земја на производ-
ство); 

- Поединечна цена (по парче) и вкупна цена на на-
бавката со сите давачки; 

- Рок на испорака на опремата (искажана во работ-
ни денови од денот на склучување на договор за на-
бавка); 

- Начин и рок на плаќање (авансно, при што сог-
ласно член 59, став 3 од Законот за јавни набавки 
авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста 
на договорот и/или одложено по испораката); 

- Гаранција за квалитет и стандард; 
- Податоци за постгарантен период (сервис и ре-

зервни делови). 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА 
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 
- Квалитет 
- Техничка помош 
- Постпродажен сервис 
- Време на испорака 
- Начин на плаќање 

ИЗБОР НА НАЈПОВО-

20 бодови; 
40 бодови; 
20 бодови; 
10 бодови; 
5 бодови; 
5 бодови. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКО-
НОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

- Извод од регистрација на дејност; 
- Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај ниту во 

процес на ликвидација; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност. 

Сите документи треба да се достават во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, ос-
вен изводот од регистрација на дејноста, кој може да 
се достави само како копија. 

7. ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУ-
ВАЧОТ МОЖЕ ДА ЈА ПРИЛОЖИ, А КОЈА ЌЕ СЕ 
ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИ ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУ-
ДИТЕ 

- Список на вклучени технички лица (име, презиме 
и степен на стручна подготовка); 

- Доказ за нивната стручност, конфигурирање и 
одржување на понудената опрема од страна на произ-
водителот; 

- Овластеност за сервисирање на опремата од стра-
на на производителот; 
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- Спремност за тековно одржување на опремата; 
- Референтна листа. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

Понудата треба да се достави до архивата на нара-
чателот - Министерство за правда или по пошта на ад-
реса: Министерство за правда, ул. "Димитрија Чупов-
ски" бр. 9 - Скопје, со обврска да се обезбедат докази 
за датумот на пратката. 

Понудите треба да се достават најдоцна до 
22.10.2001 година (понеделник) во 10 часот. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 
22.10.2001 година (понеделник) во 12 часот во просто-
риите на Министерството за правда, на ул. "Димит-
рија Чуповски" (сала за состаноци на V кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

Понудите што нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, што нема да бидат изработени според пред-
метот на набавката, како и оние кои немаат докази за 
финансиската и техничката способност, нема да се 
разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии - Управа за јавни приходи - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР.2/2001 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА РАЗЛА-
ДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ 
ПРИХОДИ-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА-СКОПЈЕ 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерство за финансии-Управа за јавни прихо-

ди-Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски-Пи-
ту" бб (комплекс банки), Скопје. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Изведување на инсталација за разладување на об-

јектот на Управата за јавни приходи-Регионална ди-
рекција-Скопје, на ул. "11 Октомври" бр. 27-Скопје, 
согласно тендерската документација. 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи може да ја подигнат во просториите на Уп-
равата за јавни приходи-Генерална дирекција бул. 
"Кузман Јосифовски Питу" бб (комплекс на банки), 
во архивата на VIII кат, секој работен ден од 8,00 до 
15,00 часот, во времето на траењето на јавниот повик. 

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-
кументација ќе имаат право да поднесат понуди, како 
и да извршат увид во главниот проект за термотех-
нички и електротехнички инсталации, во просториите 
на Управата за јавни приходи-Генерална дирекција 
Скопје. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Единечни цени по сите позиции помножени по 

утврдените количини во тендерската документација 
со царински и други давачки, како и вкупната цена на 
понудата во денари, со посебно искажан данок на до-
дадена вредност (ДДВ). Цените треба да се внесени на 
оригиналниот примерок од подигнатата тендерска до-
кументација која е заверена од набавувачот; 

- Начин на плаќање; 
- Рок на изведување на работите; 
- Фактор на непредвидени работи; 

- Времетраење на гарантниот период (за понудена-
та опрема); 

- Податоци за постгарантниот период (сервис и ре-
зервни делови). 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитетот на понудувачот издадена 

од носителот на платниот промет, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки и Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес 
на ликвидација (извод од судски регистар за поведена 
постапка за стечај, потврда од надлежен основен суд); 

- Доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-
забрана на вршење на дејност (извод од судска евиден-
ција-уверение од надлежен основен суд-Оддел за пре-
кршоци); 

- Банкарска гаранција за извршување на понудата-
оригинален документ во висина од 5% од вкупниот из-
нос на понудата. 

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. 

5.2. Документи кои понудувачот, согласно со член 
23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат задолжи-
телно приложени во ковертот кој носи ознака "доку-
ментација": 

- Референтна листа на изведени објекти со ваков 
вид на инсталации, со наведена грејна површина на 
објектите, подетален опис на изведените инсталации, 
број и капацитет на инсталирани грејни и ладилни те-
ла-фенкоилери, потстаници, инсталиран цевен развод 
во метри должни и слично. 

- Кадровска структура со преглед на стручни лица 
за изведување на ваков вид на работи (фенкоилерско 
греење и електрични инсталации) и поименично посо-
чување со најнеопходните податоци на техничките ли-
ца кои ќе бидат задолжени за изведување на работите. 

- Опис на опремата со приложен проспект од про-
изводителот. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 бода; 
- рок на изведување на работите 25 бода; 
- цена 20 бода; 
- техничка способност 10 бода; 
- начин на плаќање 5 бода. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

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

Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта на ад-
реса: ул. "Кузман Јосифовски-Питу" бб (комплекс бан-
ки), Скопје или да се предадат во архивата на Управата 
за јавни приходи (секој работен ден до 15,00 часот) или 
понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки 
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на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на 
јавното отворање на понудите. Понудите доставени по 
истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 
29.10.2001 година во 12 часот во просториите на Упра-
вата за јавни приходи-Генерална дирекција на бул. 
"Кузман Јосифовски-Питу" бб (комплекс банки), на 2 
спрат Скопје. 

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 потпишано и заверено 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 на-
бавки на Министерството за транспорт и врски, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА ПАТЕН ПРАВЕЦ ИЛИНДЕН-МРШЕВЦИ 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

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

за транспорт и врски, пл. "Црвена скопска општина" 
бр. 4, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е реконструкција на па-
тен правец Илинден-Мршевци во должина од 15 км. 

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 согласно 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- цена на набавката во денари со сите давачки, 
- фактор на непредвидени работи. 
3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет на понудувачот, 
3.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај, 
3.3. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- квалитет на предметот на набавка, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- цена со сите давачки, 
- други оперативни трошоци, 
- референци на правното лице за ваков вид на работа. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок потпишан од одговорното 
лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик, согласно од Законот за 
јавни набавки. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавување на отворениот повик. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во прос-

ториите на Министерството за транспорт и врски во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

6.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се доставени во сог-
ласност со одредбите од Законот за јавни набавки, не-
ма да се разгледуваат. 

Подетални информации можат да се добијат на 
тел. 145-520. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за транспорт и врски, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА 
НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-510 БАЧ-СТАРАВИНА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

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

за транспорт и врски, пл. "Црвена скопска општина" 
бр. 4, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е реконструкција на ре-
гионален пат Р-510 Бач-Старавина. 

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 согласно 
одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на Ми-
нистерството за транспорт и врски секој работен ден од 
08,00-14,00 часот во времето на траење на повикот. 

2.2. При подигање на тендерската документација за-
интересираните понудувачи треба да уплатат 1.000,00 
денари неповратен надомест на жиро-сметка 40100-631- 
16227, ЕДБ 4030990278246, пов. бр. 724125-110. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена на секоја позиција од набавката посебно ка-

ко и вкупната цена на набавката во денари со сите да-
вачки, 

- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- фактор на непредвидени работи. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Документ за бонитет на понудувачот, 
4.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај, 
4.3. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- квалитет на предметот на набавка, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите, 
- цена со сите давачки, 
- други оперативни трошоци, 
- референци на правното лице за ваков вид на работа. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок потпишан од одговорното 
лице на понудувачот. 

6.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик, согласно од Законот за 
јавни набавки. 

6.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
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7. РОКОВИ 
7.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавување на отворениот повик. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во прос-

ториите на Министерството за транспорт и врски во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се доставени во сог-
ласност со одредбите од Законот за јавни набавки, не-
ма да се разгледуваат. 

Дополнителни информации на тел. 145-520. 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стапката на пораст на трошоците на живот за 

месец септември 2001 година во однос на месец август 
2001 година е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец септември 2001 
година во однос на месец август 2001 година работо-
давците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на пра-
вот о утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 
ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ 

ПОНУДИ НА МАКЕ ДОНСКАТА БЕРЗА 

Р.бр. Акционерско друштво Место 
Капитал за 
продажба 

(ДЕМ) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Понудена 
цена на 

капиталот за 
продажба 

(ДЕМ) 
1 Жито Продукт Св. Никол е 882.075 22,52% 441.000 
2 Агрохемизација Скопје 434.675 33,44% 217.340 
3 МЗТ Хепос Скопје 3.396.568 42,30% 1.698.300 
4 Застава АГП Охрид 6.910.500 66,55% 3.455.250 
5 Дајмон МД Кавадарци 442.109 7,41% 221.050 
6 Пелагонија-Тодор Коларов Штип 472.290 69,97% 236.250 
7 Мисла Скопје 81.600 9,07% 40.800 
8 Енергомонт Скопје 36.000 10,72% 36.000 
9 Аутомаке дониј а Скопје 2.490.784 34,69% 2.490.810 
10 Автосервис Куманово 72.400 12,66% 72.400 
11 Пластика Скопје 59.301 2,52% 59.340 
12 КЕН Куманово 43.751 3,09% 43.750 
13 Хунап Радовиш 115.000 5,48% 115.000 
14 Жито Прилеп Прилеп 593.618 8,68% 118.720 
15 Фиорд Кавадарци 829.575 62,44% 829.600 
16 Димко Митрев Велес 32.600 0,82% 32.600 

Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 
http://www.mpa.org.mk 
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