
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. 

Среда, 14 ноември 2001 
Скопје 

Број 89 Год. LVII 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 470 
денари.Жиро сметка 300000000188798 

1553. 
Врз основа на член 11, a во врска со член 12 од Од-

луката за организација и делокруг на работата на Ка-
бинетот на Претседателот на Република Македонија, 
донесувам 

О Д Л У К A 
ЗА СОСТАВ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВ-

КИ И ПРЕДЛОЗИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се именува 

претседател и членови на Комисијата за претставки и 
предлози на Претседателот на Република Македонија. 

II 
Комисијата за претставки и предлози на Претседа-

телот на Република Македонија ја сочинуваат претсе-
дател и осум членови. 

III 
За претседател на Комисијата за претставки и 

предлози се именува: Михајло Маневски - заменик на 
Јавниот обвинител на Република Македонија. 

За членови на Комисијата се именуваат: 
1. М-р Јордан Арсов - републички советник во Ми-

нистерството за внатрешни работи; 
2. Васил Грчев - судија на Врховниот суд на Маке-

донија; 
3. Трајко Велјановски - државен советник во Вла-

дата на Република Македонија; 
4. Беса Адеми - заменик на Јавниот правобранител 

на Република Македонија; 
5. Ристо Катевеновски - судија на Основниот суд 

Скопје I - Скопје; 
6. Виктор Алексов - советник на Народниот пра-

вобранител; 
7. Нада Бајрактарова - судија на Основниот суд 

Струмица и 
8. Александар Младеновски - судија на Основниот 

суд Скопје II - Скопје. 
IV 

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

Бр. 07-1605 Претседател 
7 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

весник на Република Македонија" бр. 68/2001) се 
вршат следниве измени на распоредот на средствата 
во посебниот дел: 

- кај сметката 637- Буџет за 2001 година 
1. Кај буџетскиот корисник 090.02 Министерство 

за финансии - функции на држава: во Програма 12 -
функција: потставката 462039 - Откуп на канцеларис-
ки згради и деловни простории износот "268.414.000" 
се заменува со износот "258.414.000". 

2. Кај буџетскиот корисник 040.08 Агенција за 
државни службеници: во Програма 11 - Администра-
ција: во потставката 463019 - Мебел и опрема за орга-
ните на управата износот "1.000.000" се заменува со 
износот "6.000.000" и во потставката 468010 - Реконст-
рукција на градежни објекти износот "500.000" се за-
менува со износот "5.500.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр.23-5590/1 
6 ноември 2001 година 

Скопје 

1555. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2001 го-
дина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2001 годи-

на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел. 

1554. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2001 го-
дина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001 и 68/2001), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 06.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО ИЗМЕНУВА-

ЊЕТО И ДОПОЛНУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Изменувањето и дополнувањето на Буџетот на 

Република Македонија за 2001 година ("Службен 

09002-МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
-ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 

12-Функција 
Пот-

ставка Опис Ребаланс Промена Износ после 
пренамена 

427110 
Постојана 

резерва 50.000.000 -25.000.000 25.000.000 

427128 
Тековна 
резерва 120.000.000 25.000.000 145.000.000 

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

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

Бр. 23-6297/1 
6 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1556. 
Врз основа на член 24-a, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 6 
ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТ ПРИ УВОЗ НА СУРОВО МАСЛО НАМЕНЕТО 

ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Со оваа одлука, а во рамките на билансните пот-
реби се определува царински контингент за увоз на су-
рово масло со тарифна ознака 1512 11 91 00 во количи-
на од 5.000 тони наменето како репродукционен мате-
ријал за непосредното производство без плаќање на 
царина. 

2. Правото на увоз на количините на суровото мас-
ло од точка 1 на оваа одлука без плаќање на царина го 
остваруваат производителите како крајни корисници. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинскиот контингент на 
суровото масло по барање на крајните корисници. 

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

Бр. 23-6317/1 Претседател на Владата 
6 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1557. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА 

ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ 

1. Со оваа одлука, моторните возила со кои распо-
лагаат и ги користат Министерството за одбрана и 
Министерството за внатрешни работи меѓусебно се 
отстапуваат на трајно користење и располагање и тоа: 

а) Од Министерството за одбрана на Министерс-
твото за внатрешни работи се отстапуваат 6(шест) 
мотоцикли марка "SUZUKI GSX 750 W" со следните 
регистарски броеви на шасија и мотор: 

б) Од Министерството за внатрешни работи на 
Министерството за одбрана се отстапува теренско мо-
торно возило ПМВ "JEEP GRAND CHIROKE SPORT", 
број на шасија 1J4FFN8P6UL268997 и број на мотор 
UL268997. 

2. Примопредавањето на моторните возила од точ-
ка 1 на оваа одлука да го извршат Министерството за 
одбрана и Министерството за внатрешни работи меѓу-
себно. 

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

Бр. 23-6298/1 Претседател на Владата 
6 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1558. 

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување 
на изворните приходи за финансирање на јавните пот-
реби за 2001 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 8/2001), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6 ноември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ 

НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО 
НА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над 
дозволеното ниво на потрошувачка во 2001 година, во 
износ од 70.000.000,00 денари се распределуваат на 
следните Единици на локалната самоуправа: 

1 Берово 90.000.00 
2 Пехчево 450.000.00 
3 Битола 530.000.00 
4 Бистрица 580.000.00 
5 Новаци 580.000.00 
6 Бач 580.000.00 
7 Старавина 580.000.00 
8 Могила 510.000.00 
9 Кукуречани 190.000.00 
10 Цапари 190.000.00 
11 Добрушево 550.000.00 
12 Македонски Брод 190.000.00 
13 Самоков 440.000.00 
14 Пласница 240.000.00 
15 Валандово 870.000.00 
16 Виница 1.330.000.00 
17 Блатец 440.000.00 
18 Гевгелија 410.000.00 
19 Миравци 240.000.00 
20 Богданци 220.000.00 
21 Стар Дојран 220.000.00 
22 Гостивар 1.190.000.00 
23 Неготино-Полошко 510.000.00 
24 Врапчиште 340.000.00 
25 Ростуше 340.000.00 
26 Маврови Анови 870.000.00 
27 Чегране 510.000.00 
28 Долна Бањица 250.000.00 
29 Србиново 340.000.00 
30 Вруток 700.000.00 
31 Дебар 510.000.00 
32 Центар Жупа 240.000.00 
33 Делчево 870.000.00 
34 Македонска Каменица 660.000.00 
35 Демир Хисар 430.000.00 
36 Сопотница 430.000.00 
37 Кавадарци 790.000.00 
38 Конопиште 430.000.00 
39 Росоман 340.000.00 
40 Кичево 1.190.000.00 
41 Другово 430.000.00 

Ред. бр. Број на шасија Број на мотор 
1. JS1AE112100 100492 R 730 115729 
2. JS1AE 112100 100500 R 730 115519 
3. JS1AE112100 100487 R 730 115566 
4. GR7FA/100038 R 730 107132 
5. GR7FA/100039 R 730 107125 
6. GR7FA/100040 R 730 107128 



14 ноември 2001 

42 Осломеј 340.000.00 
43 Вранештица 430.000.00 
44 Зајас 340.000.00 
45 Кочани 340.000.00 
46 Чешиново 340.000.00 
47 Облешево 430.000.00 
48 Зрновци 340.000.00 
49 Оризари 580.000.00 
50 Кратово 340.000.00 
51 Крива Паланка 340.000.00 
52 Ранковце 270.000.00 
53 Куманово 540.000.00 
54 Липково 1.000.000.00 
55 Орашец 530.000.00 
56 Клечовце 160.000.00 
57 Ст. Нагоричане 160.000.00 
58 Крушево 1.190.000.00 
59 Житоше 190.000.00 
60 Неготино 340.000.00 
61 Демир Капија 530.000.00 
62 Охрид 2.690.000.00 
63 Белчишта 690.000.00 
64 Косел 160.000.00 
65 Мешеишта 680.000.00 
66 Прилеп 490.000.00 
67 Долнени 580.000.00 
68 Тополчани 580.000.00 
69 Кривогаштани 580.000.00 
70 Витолиште 680.000.00 
71 Пробиштип 880.000.00 
72 Злетово 680.000.00 
73 Радовиш 870.000.00 
74 Конче 680.000.00 
75 Подареш 680.000.00 
76 Ресен 340.000.00 
77 Свети Николе 340.000.00 
78 Лозово 270.000.00 
79 Струмица 1.790.000.00 
80 Ново Село 430.000.00 
81 Василево 430.000.00 
82 Босилово 430.000.00 
83 Куклиш 430.000.00 
84 Муртино 870.000.00 
85 Струга 1.500.000.00 
86 Луково 530.000.00 
87 Делогожда 410.000.00 
88 Лабуништа 600.000.00 
89 Велешта 490.000.00 
90 Вевчани 430.000.00 
91 Тетово 1.590.000.00 
92 Цепчиште 500.000.00 
93 Теарце 410.000.00 
94 Брвеница 410.000.00 
95 Камењане 410.000.00 
96 Боговиње 490.000.00 
97 Шипковица 410.000.00 
98 Желино 410.000.00 
99 Јегуновце 530.000.00 
100 Вратница 530.000.00 
101 Велес 890.000.00 
102 Богомила 530.000.00 
103 Градско 530.000.00 
104 Чашка 530.000.00 

Бр. 89 - Стр. 4981 

105 Извор 350.000.00 
106 Штип 690.000.00 
107 Карбинци 220.000.00 
108 Гази Баба 1.090.000.00 
109 Арачиново 600.000.00 
110 Петровец 530.000.00 
111 Илинден 870.000.00 
112 К. Вода 500.000.00 
113 Студеничани 600.000.00 
114 Зелениково 530.000.00 
115 Сопиште 450.000.00 
116 Карпош 440.000.00 
117 Сарај 350.000.00 
118 Кондово 150.000.00 
119 Ѓ. Петров 470.000.00 
120 Чаир 1.450.000.00 
121 Чучер Сандево 200.000.00 
122 Шуто Оризари 350.000.00 
123 Центар 350.000.00 
124 Скопје 1.900.000.00 

ВКУПНО: 70.000.000.00 

2. Единиците на локалната самоуправа се должни 
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат 
наменски за остварување на редовните функции на 
општината. 

3. Доделените средства од точка 1 на единиците на 
локалната самоуправа кои имаат неисплатени обвр-
ски за потрошена електрична енергија кон ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", Министерството за 
финансии директно да ги префрли на сметката на ЈП 
"Електростопанство на Македонија"-Скопје. 

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. 

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

Бр. 23-6504/1 Претседател на Владата 
6 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1559. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавните 

патишта ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 26/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА З А УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта на Република Македонија 
("Сл. весник на РМ" бр. 54/94, 60/95, 47/97, 107/2000, 
40/2001, 72/2001, 79/2001 и 81/2001) во точка 1 под Б) 
регионални патишта се врши следното изменување и 
дополнување: 

P-123 Врска со клучка Миладиновци (М-4 со М-1) -
с. Миладиновци - с. Горно Коњаре - с. Катлановска 
Сушица - с. Малино - с. Преод - с. Горобинци (Врска 
со P-105), 

P-213 с. Мождивњак (Врска со М-2) - с. Каврак - с. 
Лисец - с. Мушково - с. Горно Кратово - Кратово (Вр-
ска со P-206). 

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

Бр. 23-5448/3 Претседател на Владата 
6 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1560. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 28/98), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

Н АР Е Д Б A 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШ-
НИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, 
СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРО-
ВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ 

И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ОД БРАЗИЛ 

I. Заради спречување на внесување во Република 
Македонија на заразната болест лигавка и шап, се заб-
ранува увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на: 

1. живи домашни и диви чапункари; 
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и 

ембриони по потекло од домашни и диви чапункари; 
3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни 

и диви чапункари; 
4. производи, суровини и отпадоци по потекло од до-

машни и диви чапункари, кои потекнуваат од Бразил. 

II. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесу-
ва на пратките кои потекнуваат од следниве региони 
во Бразил: Бахиа, Еспирито Санто, Гоиас, Мато Гро-
со, Мато Гросо до Сул, Минас Гераис, Парана, Рио де 
Женеиро, Сао Пауло, Сергипе, Тоцантинс и Федерал-
ниот Дистрикт. 

III. Забраната на увоз во Република Македонија и 
транзит преку територијата на Република Македонија 
од точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесу-
ва на следниве пратки: 

- млеко, млеко во прав и млечни производи за чо-
вечка исхрана кои претходно се високо пастеризира-
ни, термички обработени на температура од 720С по-
веќе од 15 секунди или подложени на некој друг екви-
валентен третман; 

- млеко за исхрана на животните кое е двојно пас-
теризирано, третирано така што е постигната pH 
вредност пониска од 6 во траење од 1 час; 

- во херметички затворени контејнери кај кои со 
преработката е постигната вредност од F03 или пове-
ќе, односно стерилни контејнери; 

- кај кои во текот на преработката е постигната 
температура во средината на производот од најмалку 
700С во период не пократок од 30 минути; 

- лој, желатин и слични производи кој се термички 
обработени со температура од најмалку 700С во пери-
од не пократок од 30 минути; 

14 ноември 2001 

- волна, четина и други влакна по потекло од ча-
пункари за индустриска употреба кои се индустриски 
испрани, третирани со формалдехид во херметички 
затворени контејнери во траење од најмалку 24 часа 
или третирани на некој друг начин што би осигурало 
дека вирусот на лигавка и шап е уништен; 

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во 
морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или 
третирани на некој друг начин како што е пропишано 
со стандардите на Меѓународното биро за епизоотии 
(ОИЕ); 

- трофеи од диви животни кои се провриени во 
врела вода во период со кој ќе се осигура дека се отс-
транети сите материи освен коските, роговите, чапун-
ките, канџите, копитата или забите; 

- производи кај кои се постигнати следните услови: 
активност на водата од 0,93 или помалку, pH вредност 
од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месе-
ци и тежина од најмалку 5,5 килограми; 

- сува или полусува храна за домашни миленици; 
- замрзнато обескоскено месо кое е дозревано на 

температура повисока од +20С најмалку 24 часа пред 
коските да се отстранат, и каде pH вредноста во месо-
то после дозревањето и пред отстранувањето на кос-
ките кога е измерена електронски во средината на 
мускулот longissimus dorsi е под 6 во секој поединечен 
случај. 

IV. Сите производи од чапункари кои се предмет на 
оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку гра-
ницата на Република Македонија како личен багаж, се 
одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат. 

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

Бр. 11-9498/1 Министер, 
5 октомври 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

1561. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

("Службен весник на РМ" број 32/2001, 50/2001 и 
52/2001), министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА АКЦИЗИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за 

акцизите ("Службен весник на РМ" број 40/2001 и 
72/2001), Обрасците "АКЦ-ММ" и "АКЦ-ААП" се за-
менуваат со нови Обрасци "АКЦ-ММ" и "АКЦ-
ААП", кои се составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 08-21845/1 
12 ноември 2001 година 

Скопје Министер, 
Никола Груевски, с.р. 
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1562. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски ма-

теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње, признавање, одобрување и заштита на сорта ("Сл. 
весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, објавува 

Л И С Т А 
НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Р А С Т Е Н И Ј А 
B 25 Pisum 
sativum ssp. ar-
vense L.-
добиточен 
грашок Rif 2001 BBNL Ax Ск 
B 32 Trifolium 
pratense - цр-
вена детелина Fox 2001 BBNL Ax Ск 
B 34 Trifolium 
repens L. - бе-
ла детелина Barbian 2001 BBNL Ax Ск 

Menna 2001 BBNL Ax Ск 
Alice 2001 BBNL Ax Ск 

B. 20 Medicago 
sativa L. - лу-
церка Kruma 2001 СЉу СМ Ск 

47279 2001 SPGR Х П Ск 
Sandity 2001 BBNL Ax Ск 
47255 2001 SPGR Х П Ск 
47280 2001 SPGR Х П Ск 

Треви за озе-
ленување на 
паркови и по-
вршини 
В. 26 Poa pra-
tensis L. Baron 2001 BBNL Ax Ск 

Barzan 2001 BBNL Ax Ск 
Baronie 2001 BBNL Ax Ск 

В. 17 Lolium 
perenne L. Barball 2001 BBNL Ax Ск 

Sabor 2001 BBNL Ax Ск 
Barrage 2001 BBNL Ax Ск 
Barrana 2001 BBNL Ax Ск 
Barezane 2001 BBNL Ax Ск 

В.15 Festuca 
rubra rubra L. Bargreen 2001 BBNL Ax Ск 

Barnica 2001 BBNL Ax Ск 
В.15 Festuca 
rubra tric-
hophyla L. Barcrown 2001 BBNL Ax Ск 
В.13 Festuca 
arundinacea L. Barbizon 2001 BBNL Ax Ск 

Barfelix 2001 BBNL Ax Ск 
В.1 Agrostis 
capillaris L. Bardot 2001 BBNL Ax Ск 
Треви за па-
сишта 
В.17 Lolium 
perenne L. Barplus 2001 BBNL Ax Ск 

Barlet 2001 BBNL Ax Ск 
Barfort 2001 BBNL Ax Ск 

В.17 Lolium 
multiflorum L. Bartissimo 2001 BBNL Ax Ск 

Bartali 2001 BBNL Ax Ск 
В.13 Festuca 
arundinacea L. Barcel 2001 BBNL Ax Ск 

Bariane 2001 BBNL Ax Ск 
В.15 Festuca Bar Frr6 
rubra rubra L. BRA-1 2001 BBNL Ax Ск 
В.14 Festuca 
pratense L. Pradel 2001 BBNL Ax Ск 

Bartran 2001 BBNL Ax Ск 
В.25 Dactylis 
glomerata Baridana 2001 BBNL Ax Ск 
В.27 Phleum 
pratense Barliza 2001 BBNL Ax Ск 

Л Е Г Е Н Д А 
НА ИМЕ И СЕДИШТЕ НА СОЗДАВАЧОТ НА 
СОРТАТА, ОДНОСНО ПОДНОСИТЕЛОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 

СТРАНСКА СОРТА ВО ПРОИЗВОДСТВО 

Вид на Име на Година Фирма односно 
растение сортата на вове-

дување 
на сор-

тата 

име и седиште на 
создавачот на сор-
тата, односно под-
носителот на ба-
рањето за одобру-
вање за воведува-
ње странска сорта 
во производство 

А. Ж И Т Н И 
Р А С Т Е Н И Ј А 
А.1 Triticum 
aestivum L.-
мека пченица 

Супер 
житарка 2000 И О С Ск 
Енола 2001 ИГТБГР 

Б. ИНДУСТ-
Р И С К И 
Р А С Т Е Н И Ј А 
Б 7 Clicine hispi-
da L-соја Нена 2001 И З П Ап Ск 
Г. ГРАДИ-
Н А Р С К И 
Р А С Т Е Н И Ј А 
Г.29 Solanum 
tuberosum L.-
компир Amorosa 2000 AGNL Ах Ск 

Impala 2000 AGNL Ax Ск 
Romano 2000 AGNL Ax Ск 
Fabula 2000 HZPCNL Ax Ск 
Lady cris-
tal 2000 MNL C Ск 
Cupido 2000 MNL C Ск 
Lady flo-
rina 2000 MNL C Ск 

Г.30 Spinacia 
oleracea L -
спанаќ Marisca 2001 SVS Ax Ск 
Г.9 Brassica ole-
racea var.capitata 
L. - зелка 

Rodeo 
Robustor 

2001 
2001 

NZNL K Ск 
NZNL X Ср 

Oktoking 2001 NZNL K Ск 
Balbro 2001 NZNL K Ск 

Г.14 Capsicum 
annum I - пи-
перка Bianka 2001 EZNLPK Ср 

Delta 2001 DRNL Ап Ск 
Г.1 Alium cepa 
L - кромид Stakato 2001 NZNL K Ск 
Г.16 Citrullus 
vulgaris L.-лу-
беница Fastan 2001 NZNL K Ск 
Г.21 Daucus 
carota L. - мор-
ков Nantino 2001 NZNL K Ск 

Maestro 2001 NZNL K Ск 
Parero 2001 SVS Ax Ск 

Г.18 Cucumis 
sativum L. -
краставица Sofia 2001 BBNL Ax Ск 
Г 23 Lycopersi-
cum esculen-
tum L. - домат Celzus 2001 ИСПЈУ Ап Ск 

Sinatra 2000 NSNL X Ср 
Г8. Brassica 
oleracea var. 
botrytis L. -
карфиол Barselona 2001 NZNL K Ск 
В. ФУРАЖ-
Н И 

Ред. 
бр. 

Скратено 
име Полно име 

1. NSNL X Ср "Novartis seeds"-Holland 
"Холма" ДООЕЛ - Струмица 

2. AGNL Ax Ск " Agrico"-Holland 
Агрохемија-Скопј е 

3. HZPCNL Ax Ск "HZPC"-Holland 
Агрохемија - Скопје 
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4. MNL С Ск "Mejer"-Holland 
Семенарство-Скопје 

5. SVS Ax Ск "SVS"-Holland 
Агрохемиј а-Скопј е 

6. NZNLК Ск "Nikerson zwan"-Holland 
Кобо-Скопје 

7. EZNLPK Ср "Enza zaden" 
Рима- комерц - Струмица 

8. DRNL Ап Ск "De Ruiter seeds"-Holland 
Агропин - Скопје 

9. BNL Ax Ск " Bruinsma"-Holland 
Агрохемија - Скопје 

10. ИСПЈУ Ап Ск Институт Смедеревска Паланка -
СР Југославија Агропии - Скопје 

11. BBNL Ax Ск " Barenburg "-Holland 
Агрохемија - Скопје 

12. СЉу СМ Ск "Семенарна"-Љубљана 
Семенарна СК-Скопје 

13. SPGR Х П Ск "Spirou", Солун - Грција 
Хромос-пестициди - Скопје 

14. И З П Ап Ск Истражувачки институт за кукуруз 
"Земун Поље" - СР Југославија 
Агропин - Скопје 

15. И О С Ск Пољопривредни институт-Оси-
јек, Р. Хрватска 
Семенарство - Скопје 

16. ИГТБГР ЗКП Бт Институт за пченица и сончоглед 
"Добруџа" Генерал Тошево - Бу-
гарија 
З К "Пелагонија" - Битола 

Бр. 08-9098/1 Министер, 
31 октомври 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

1563. 
Врз основа на член 57 од Законот за семенски ма-

теријал, саден материјал и материјал за размножува-
ње, признавање, одобрување и заштита на сорта ("Сл. 
весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, објавува 

Л И С Т А 
НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Л Е Г Е Н Д А 
ЗА ИМЕТО И СЕДИШТЕТО НА СОЗДАВАЧОТ 

НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТАТА 

Ред. 
бр. Скратено име Полно име 

1. ИТ Пп ЈНУ "Институт за тутун" -
Прилеп 

2. ВТ В "Велес табак" - Велес 
3. СМ Бт "Сокомак" - Битола 
4. ИА Ск д-р Иван Ангелов, Скопје 
5. ЗИ Ск ЈНУ "Земјоделски инсти-

тут" - Скопје 
Бр. 08-9098/1 Министер, 

31 октомври 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 
Скопје 

1564. 
Врз основа на член 10 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 86/2000) и член 89 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 70/1992), а на предлог 
на Комисијата за кадровски и организациони праша-
ња, Уставниот суд на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 октомври 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. За Генерален секретар на Уставниот суд на Ре-

публика Македонија се именува Игор Спировски, до-
сегашен советник на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија. 

2. Ова решение влегува во сила на 16 ноември 2001 
година, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

1565. 
Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 
37/98) Советот на Народна банка на Република Маке-
донија, на 12.11.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНС-
ТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за единствената тарифа по која се 
наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши 
Народна банка на Република Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 54/2001 - пречистен текст) по точка-
та VI. се додава нова точка VII. која гласи: 

VII. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 
ВО ЗЕМЈАТА 

Година на 
Фирма односно име 
и седиште на созда-

Вид на Име на признава- вачот на сортата, 
растение сортата ње на сор-

тата 
односно на подноси-
телот на барањето 

за признавање 
А. ЖИТ-
Н И РАС-
Т Е Н И Ј А 
А.2.1. Hor-
deum vulga-
re L. Есен-
ски дворе-
ден јачмен ЗЈА-7/3 2001 И А Ск 
Б. ИН-
ДУСТРИС-
К И 
РАСТЕ-
Н И Ј А 
E.12.Nicoti-
ana tabacum 
L. Тутун 

Ориент 
72-48 2001 ВТ В 
Б2/93 2001 И Т Пп 
П-65 ПТ 2001 СМ Бт 
П-80 ПТ 2001 СМ Бт 

Г. ГРАДИ-
Н А Р С К И 
РАСТЕ-
Н И Ј А 
Г.23 Lico-
persicum es-
culentum L. 
Домат Asmara 2001 З И Ск 

Ace 2001 З И Ск 

Начин на приклучување 
Број 1 Број 2 Број 3 

Еднократни трошо-
ци за приклучување 
и тестирање* 5.000,00 ден. 5.000,00 ден. 20.000,00 ден. 
Еднократни трошо-
ци за индиректно 
учество 5.000,00 ден. 5.000,00 ден. 5.000,00 ден. 
Месечно членство 
Месечно членство 
за носител на пла-
тен промет 12.000,00 ден 12.000,00 ден 12.000,00 ден 
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Месечно членство 
за клириншки куќи 0,00 ден 0,00 ден 0,00 ден 
Месечно членство за 
останати учесници 5.000,00 ден. 5.000,00 ден. 5.000,00 ден. 
Месечни цени на 
налози за плаќање 
за период до 12:00 
часот 

1 налог за плаќање е 1 единица за 
пресметка 

за период од 12:00 
часот до 15:30 часот 

1 налог за плаќање е 2 единици за 
пресметка 

за период од 15:30 
часот до 16:00 часот 

1 налог за плаќање е 4 единици за 
пресметка 

за период по 16:00 
1 налог за плаќање е 8 единици за 

пресметка 
Како време на прием на налогот за плаќање се смета 
- за начин број 1 кога СВИФТ го доставил налогот за 
плаќање во М И П С 
- за начин број 2 и начин број 3 кога М И П С го потврдил 
приемот на налогот за плаќање со порака за потврда 

Како единствено валидно време се смета времето на М И П С 
системот. Сите други времиња на локалните компјутери на 

учесниците не се релевантни за пресметката. 

Периодите на прием ги вклучуваат и завршните времиња. 
Така на пример периодот до 12:00 часот го вклучува и 
12:00:00, но не и 12:00:01. 
Месечна цена на еди-
ници за пресметка 
за првите 500 еди-
ници за пресметка 40,00 ден. 35,00 ден. 35,00 ден. 
за следните 500 еди-
ници за пресметка 25,00 ден. 20,00 ден. 20,00 ден. 
за следните неогра-
ничен број единици 
за пресметка 8,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 

за првите десет ми-
нути 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
за доцнење до шее-
сет минути 
(потоа системот 
преоѓа во следна 
состојба, без разли-
ка дали проблемите 
се отклонети) 

300,00 
ден/мин 

300,00 
ден/мин 

300,00 
ден/мин 

Број 1 Број 2 Број 3 
Промена на начин 
на приклучување 500,00 ден 500,00 ден 500,00 ден 

+ еднократните трошоци за новиот начин 
(ако се одбира за првпат) 

Процесирање на пораки од 
дискета 

1.000,00 ден. 
+ бројот на пораките 

Процесирање на Налог на 
хартија 1.000,00 ден. 
Процесирање на Решенија 
за присилна наплата 1.000,00 ден. 
Процесирање на Инстру-
менти за обезбедување на 
плаќања - меници 1.000,00 ден. 
Потврда за состојба на 
сметка 
за еден (1) ден 200,00 ден. 
за период до пет (5) дена 300,00 ден. 
за период до триесет(30)дена 400,00 ден. 
за период до шеесет (60) дена 600,00 ден. 

за период над шеесет (60) дена 
600,00 ден. 

+ 10 денари за секој нареден ден 

* Се однесува за секоја следна промена. Учесниците кои веќе ко-
ристат еден од овие начини нема потреба да ги покријат трошо-
ците за приклучување на тој начин, со оглед на нивното учество 
во имплементацијата на МИПС. 

Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14 ча-
сот во тековниот работен ден. 

По исклучок, од секој учесник може да се примат 
најмногу 10 налози на хартија, по овој термин најдоц-
на 30 минути пред затворањето на МИПС системот. 

Наплатата се врши на почетокот на секој месец за 
претходниот месец. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија" а ќе се применува од 03.12.2001 година. 

О.бр. 02-15/182-2001 
12 ноември 2001 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје се води постапка 

во врска со тужбата за развод на брак на тужителот 
Тони Поповски од Скопје, против тужената Сузана 
Митревска Поповска со непозната адреса на живеење. 

На тужената со решение на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020- 
614 од 10.10.2001 година за посебен старател се 
поставува лицето Стефановиќ Миодраг, адвокат од 
Скопје, ул. "Виа Игнација" бр. 8/1-2. 

Посебниот старател ќе ги застапува интересите на 
тужената до нејзиното појавување во судот или од неа 
овластен полномошник или законски застапник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X. П.бр. 
703/01. (27979) 

Пред овој суд е поведена постапка од страна на 
предлагачот Душанка Кацарска за прогласување на 
исчезнато лице за умрено. 

По предлогот се бара да се прогласи исчезнатото 
лице Сотировиќ Костадин Радоје, Скопје, за умрено, 
кој е роден 1906 година во Кратово. 

за налози за плаќа-
ње во корист на 
Единствената тре-
зорска сметка и 
сметката на Народна 
банка за редовно ра-
ботење, без разлика 
на бројот на единици 
за пресметка (овие 
единици за пресмет-
ка не влегуваат во 
вкупниот збир) 8,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
Месечни цени на 
останати пораки 
за пратени пораки 
МТп92 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратени пораки 
М Т П 9 5 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратени пораки 
МТ985 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за пратени пораки 
МТ999 и МТ199 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за пораки МТ999 
(broadcast) 800,00 ден. 750,00 ден. 750,00 ден. 
Месечни цени на 
примени пораки 
за прием на пораки 
МТ900 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
за прием на пораки 
МТ910 10,00 ден. 5,00 ден. 5,00 ден. 
за прием на пораки 
МТ940 15,00 ден. 10,00 ден. 10,00 ден. 
за прием на пораки 
МТ950 0,00 ден. 0,00 ден. 0,00 ден. 
Најавено доцнење 
(со broadcast) 
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Се повикува секој оној кој што нешто знае за негови-
от живот, а воедно се повикува и Сотировиќ Костадин 
Радоје како исчезнато лице доколку е жив, да се јави во 
судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", а по тој рок исчезнатото лице 
ќе се прогласи за умрено. Доколку истото не се јави или 
не се јави некој кој што нешто знае за него. Согласно 
член 79 од Законот за вонпроцесна постапка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р.бр. 131/00. 
(28053) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Снежана Ѓорѓиева од 
Скопје, против тужениот Горан Ѓорѓиев од Скопје, со 
непозната адреса во странство. 

Судот на тужениот му постави привремен застап-
ник адвокатот Кочо Младеноски од Скопје, Градски 
ѕид, ул."Даме Груев" бр. 7 (до слаткарницата "Мала-
га"), кој ќе ги застапува неговите интереси во постап-
ката М.П.бр. 158/01. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот лично или преку 
полномошник и да ја преземе постапката. Во спротив-
но, истата ќе продолжи преку поставениот застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI. П.бр. 
158/01. (28120) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е пос-
тапка П.бр. 1029/01 по тужбата на тужителите Мицевска 
Драгица и Сава од Скопје, против тужените Младен 
Кајев и Живко Ѓуров, со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Младен Кајев и Живко 
Ѓуров во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
овој оглас, да се јават во судот или на судот му ја дос-
тават својата адреса на живеење. Во спортивно, 
нивните интереси во постапката ќе ги застапува 
привремениот старател адвокатот Киро Доневски од 
Скопје, кој што е одреден од Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на град Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1029/01. 
(28013) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пос-
тапка за расправање на оставината на покојната Ду-
шанка Павловиќ родена на 18.03.1915 година во с. Ле-
динци - Нови Сад, а почината на 26.03.1999 година, во 
с.Мирковци. Како наследник на покојната се јавува 
лицето Злата Пешиќ, внука на покојната со непозната 
адреса на живеење. Се повикува Злата Пешиќ во рок 
од една година од објавувањето на огласот да се јави 
во судот и да го пријави своето живеалиште. Во спро-
тивно, на истата ќе и биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ја застапува во оставинската постапка. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр. 447/99. 
(28057) 

Снежана Алмоли од Скопје, поведе постапка пред 
овој суд за прогласување на исчезнатиот Видоевски 
Тоде роден на 03.12.1940 година во село Звечан - Ма-
кедонски Брод за умрен. Истиот бил со последно жи-
веалиште на бул. "АСНОМ" бр. 68-1/27 Скопје, а пос-
леден пат е виден на 30.03.1996 година. 

Се повикува горе именуваниот доколку е жив да се 
јави во судот, а исто така се повикува и секое друго 
лице што знае за неговиот живот да се јави во судот 
во рок од три месеци од објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" со напомена дека по истекот 
на овој рок исчезнатиот ќе се прогласи за умрен. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 
68/01. (27786) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес поведена е парнична 

постапка по тужба на тужителот Хајрие Љубиќ од с. 
Мелница, против тужениот Шакир Љубиќ од Косово 
СРЈ, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на овој оглас или, 
пак, да достави сегашна адреса на живеење. 

Доколку не се јави во определениот рок или, пак, не 
овласти свој полномошник неговите интереси ќе ги зас-
тапува привремен застапник назначен од страна на овој 
суд се до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 759/01. (28033) 

Во парничниот предмет на овој суд П.бр. 275/00 за-
веден по тужба на тужителката Снежана Димова од 
Прилеп, против тужениот Димче Димов од с. Раковец 
сега со непозната адреса на живеење и престојување, 
за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 ден. 
За привремен застапник на тужениот се одредува Ва-
лерија Николова стручен соработник при овој суд сог-
ласно со член 78 став 2 точка 4 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет се додека тужениот или негов полномошник не се 
појави пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил стрател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 275/00. (27868) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за исполнување на 

усмен договор за купопродажба по тужба на тужител-
ката Гегоска Зорка од Гостивар, ул."ЈНА" бр. 213, 
против тужената Ѓорѓиеска Паскалија од Скопје, со 
непозната адреса. 

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП на туже-
ната и се определува привремен застапник адвокатот 
Владо Богданоски, кој ќе ги застапува интересите на 
тужената се додека таа или нејзин полномошник не се 
јави пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 667/01.(28036) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка по тужба на тужителот Бајрами Шенгли од 
с. Падалиште, застапуван од Елези Ферат, адвокат од 
Гостивар, против тужената Бајрами Исмете од с. Па-
далиште, сега со непозната адреса во странство. 

Бидејки тужената Бајрами Исмете е со непозната 
адреса во странство за привремен застапник му е пос-
тавен Елеса Алии стручен соработник при Основниот 
суд во Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се доде-
ка не се појави пред суд и одреди свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 748/2001. 
(27938) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Лимани 
Исмаил од с. Балин Дол - гостиварско, се води пос-
тапка за докажување на смртта на лицето Исен Лима-
ни роден на 6.11.1921 год. во с. Балиндол, од татко Бај-
рам и мајка Наиле Лимани. 

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето 
Исен Лимани во рок од 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во Основниот суд бо Гостивар, да се ја-
ви во Основен суд Гостивар. 

Судот истовремено ги повикува сите лица кои знаат 
нешто за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд. 

Судот по истекот на рокот од 15 дена доколку по-
виканото лице не се јави пред овој суд ќе го прогласи 
за умрено. 

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 286/2000. 
(27939) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово поднесена е туж-

ба на тужителот Сумрита Исмаиловска моминско Ра-
маданова од Куманово, ул. "Илинденска" 5, против ту-
жениот Денис Исмаиловски од Куманово, сега со не-
позната адреса во Германија. 
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Со оглед да тужениот Денис Исмаиловски е со не-
позната адреса на живеење, истиот се повикува да се 
јави во рок од 30 дена во Судот и достави адреса на ко-
ја ќе биде повикан, или да постави свој полномошник. 
Во спротивно по истекот на тој рок Судот на тужени-
от за привремен застапник му го поставува адвокат. 
Славе Илиевски од Куманово, кој ќе го застапува ту-
жениот во постапката се додека тужениот или негови-
от полномошник не се појави пред судот, односно до-
дека Центарот за социјална работа не го извести Су-
дот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П.бр. 
1114/2001. (27774) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Основниот суд во Прилеп заведена е тужба 
од страна на тужителката Новков родена Коруноска 
Берта од Прилеп, ул. "Никшичка" бр. 17, против ту-
жениот Новков Миле од Осијек, а сега со непозната 
адреса, за развод на брак. Вредност на спорот 
60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Новков Миле да се јави во 
судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, 
достави точна адреса, или определи полномошник кој 
ќе го застапува во постапката по овој предмет. 

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се пос-
тави привремен старател - застапник преку ЦСР-При-
леп. 

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 761/2001. 
(27774) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица како провостепен гра-

ѓански суд постапувајќи по тужбата и барањето на 
тужителката Есенѓул Алиева од Струмица, против 
тужениот Емир Алиев од с.Василево, за развод на 
брак врз основа на член 80 од ЗПП. 

За привремен застапник на тужениот Емир Шеф-
кет Алиев од с.Василево куќен бр. 347, а сега со 
непознато место на живеење во предметот на овој суд 
П.бр. 2245/01, што се води во Основниот суд во 
Струмица, по тужбата на тужителката Есенѓул 
Алиева од Струмица, за развод на брак, се назначува 
Валентина Митева - стручен соработник при 
Основниот суд во Струмица. 

Привремениот застапник ќе ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите 
права по Законот се до појавувањето на тужениот или 
негов полномошник пред овој суд. 

Се повикува тужениот Емир да се јави во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на овој оглас или да ис-
прати свој полномошник. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2245/01. 
(28110) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Аријета 
Алија од с.М.Речица, Тетово, против тужениот Даш-
мир Алија од Тетово, сега со непозната адреса во ст-
ранство. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повику-
ва да се јави во судот во рок од 15 дена од објавување-
то на огласот или да одреди свој полномошник. Во сп-
ротивно, на истиот ќе му биде поставен времен стара-
тел преку Центрот за социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 756/01. (28035) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Мисајловски Драгомир од Тето-
во, ул. "Гоце Делчев" бр. 75, против тужената Анѓел-
ковска Видојка од Скопје, ул."Владимир Комаров" бр. 
18А/1, а сега со непозната адреса, поради исполнување 
на договор. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса се повику-
ва да се јави во судот, во рок од 15 дена или да одреди 
свој полномошник. По истекот на овој рок на истата 
ќе и биде поставен времен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 556/01. (28111) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд е поведена вонпарнична постапка за 

прогласување на исчезнато лице Стојан Коцев Андре-
ев од Штип, за умрено и за докажување на неговата 
смрт по предлог на предлагачот Александар Андреев 
од Штип. 

Се повикува лицето Стојан Коцев Андреев во рок 
од 3 месеци да се јави во овој суд како и секој друг што 
знае за неговиот живот. Во спротивно, по истекот на 
овој рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр. 24/01. (28038) 

Пред овој суд е поведена вонпарнична постапка за 
физичка делба на куќа на ул."Еврејска" со дворно мес-
то од предлагачката Катица Блажеска од Скопје, про-
тив противниците Борис Митрев, Симеон Миланов, 
Александар Темелков сите од Штип и Павле Митрев со 
непозната адреса, со привремен престој во Нов Зеланд. 

Се повикува лицето Павле Митрев во рок од 30 де-
на да се јави во овој суд или да определи свој полно-
мошник кој ќе го застапува во постапката по поднесе-
ниот предлог. Во спротивно, судот ќе му одреди при-
времен застапник. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр. 19/01. (28039) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
100/01 од 19.10.2001 година, предлогот на предлага-
чите: "МАКЕДОНСКА БАНКА" АД Скопје, "ОТЕ-
КС" АД Охрид, "КРЗНО" АД Ресен, "СТОПАНСКА 
БАНКА" АД Скопје и "ОХИС" АД Скопје, го усвои. 

Се отвора стечајна постапка над должникот "ХЕ-
МИСКИ ВЛАКНА" АД Ресен, дејност производство 
со жиро сметка 40310-601-83354 експозитура во Ресен. 

За стечаен судија го определи Симеон Шопов, су-
дија на Основниот суд во Битола и член на стечај-ниот 
совет. 

За стечаен управник го определи Костадин Хрис-
тов дипломиран економист од Битола. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот, како 
и доверителите кои имаат разлачни права врз нед-
вижности на должникот што не се запишани во јавните 
книги, во рок од 15 дена од објавувањето на решението 
во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник на адреса на 
стечајниот должник "ХЕМИСКИ ВЛАКНА" АД Ресен. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник на адреса на стечајниот должник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и 
рочиште за одлучување на натамошниот тек на стеча-
јната постапка (извештајно рочиште) за ден 20.12.2001 
година, во 12 часот, соба бр. 41 во Основниот суд во 
Битола. 

Огласот на огласна табла во судот е истакнат на 
ден 23.10.2001 година, во 12 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (27796) 

Основниот суд во Струмица, со решение Ст. бр. 
5/96 од 31.10.2001 година, се заклучува стечајната пос-
тапка над должникот З З "Гоце Делчев" с. Ангелци во 
стечај. 
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ЗЗ "Гоце Делчев" с. Ангелци продолжува со рабо-та. 
Стечајниот управник Митко Спасов од Струмица, 

се разрешува од должноста. 
Ова решение стечајните доверители можат да го 

напаѓаат со жалба преку Основниот суд во Струмица, 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
објавата на истото во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмца. (27797) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст. бр. 140/01 од 22.10.2001 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПУТ "ДЕБАКЛ" увоз - извоз ДОО од с. Моноспи-
тово, општина Муртино, со жиро сметка 41300-601- 
70882, што се води при ЗПП филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведе, поради немање им-
от на должникот, заради што и 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 
РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (27798) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
143/01 од 24.10.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за трговија и услуги 
увоз - извоз "ВИОР" Прилеп, со седиште на ул. "Орде 
Чопела" бр. 20-а, запишан во регистраската влошка 1- 
6762 на Окружниот стопански суд во Битола, со пред-
мет на работење трговија и услуги со жиро сметка 
41100-601-14333 при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (27799) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
110/01 од 8.10.2001. година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство и тр-
говија на големо и мало увоз - извоз "БОЗЕ- БОЗА" 
со седиште на ул; "Димо Наредникот" Б3/42 во При-
леп, запишан во регистарска влошка 1-17676 на Окру-
жниот стопански суд во Битола, со дејност работање 
трговија на мало со разни животни продукти, алко-
холни пијалаци и производи за домашна потреба со 
жиро сметка 41100-601-34249 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Оснониот суд во Прилеп. (27800) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
130/01 од 15.10.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот угостителско, трговска и услужна 
задруга "3-М" увоз - извоз Прилеп, П.О со седиште на 
ул. "Блаже Ивановски" бр. 11 запишан во регистарска 
влошка 2-673 на Основниот суд во Битола, со предмет 
на работење останати угостителски услуги, кафули-
ња, бифиња и слично, со жиро сметка 41100-601-42905 
при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува , но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (27801) 

ЛИКВИДАЦИИ 

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, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-38900. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Милосав од 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. (27958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 305/01 од 27.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сервисни услуги, промет на големо и 
мало "ПАНТАРЕИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. 
"Жан Жорес" бр. 129/3-8, со жиро сметка бр. 40110- 
601-66498. 

За ликвидатор се определува лицето Андрија Лаи-
новиќ, Скопје, ул."Волгоградска" бр. 12/2-13. 

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. (28007) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 348/01 од 06.11.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "НАСКОМ" извоз-
увоз Куманово, ул."Владимир Назор" бр. 5, со жиро 
сметка бр. 40900-601-13747. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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. (28049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 342/01 од 30.10.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам и угостителство "БИСЛИМ-
ГРИЛ" ЦО Куманово, ул."ИИИ МУБ" бр. 141, со жи-
ро сметка бр. 40900-601-16385. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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. (28048) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 326/01 од 19.10.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "МЕГАМИКС" увоз-извоз Куманово, ул."Сал-
тир Наумов" бр. 8, со жиро сметка бр. 40900-601-42910. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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 
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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. (28047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 296/01 од 17.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
"ГО - ГО" извоз-увоз ПО Куманово, ул."Тоде Думба" 
бр. 6-а, со жиро сметка бр. 40900-601-13224. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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. (28051) 

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. (28029) 

Ливидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 90 II/8, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 2880/01 објавува дека Друштвото за 
производство, промет и услуги ЕЛАН ТРЕЈД Зора 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 
40120-601-133170 отворена при ЗПП филијала Ѓ. Пет-
ров е во ликвидација. 

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. (28030) 

Ликвидаторот Петровски Марјан запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.Трег.бр. 2437/01 објавува дека Друштвото 
за производство, услуги и трговија ВЕЛО М Марјан 
ДООЕЛ Куманово и со број на жиро сметка 40900- 
601-1148 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (28052) 

Ликвидаторот Сакиповски Омер запишан во Суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.Трег.бр. 2248/01 објавува дека Друштвото 
за трговија, угостителство и услуги ОМЕР КОМЕРЦ 
1 Кумрије и др. ДОО увоз-извоз и со број на жиро сме-
тка 40900-601-33759 отворена при ЗПП филијала Ку-
маново 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. (28050) 

Ликвидаторот Стојкова Соња од Скопје запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје со решение П.Трег.бр. 2976/01 објавува дека 
Друштвото за производство, трговија и услуги ГРА-
ЦИЈА Гордана и Соња ДОО увоз-извоз со број на жи-
ро сметка 40110-601-470618 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 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (27995) 

Ливидаторот Наумовска Велика од Скопје, бул. 
"Јане Сандански" бр. 90 II/8, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.Трег.бр. 2782/01 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги АРФА - КОМЕРЦ 
Атула ДООЕЛ увоз-извоз с.Крушопек, Сарај и со број 
на жиро сметка 40120-601-118165 отворена при ЗПП 
филијала Ѓ.Петров е во ликвидација. 

Ливидаторот 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. 1926/01 објавува дека Друштвото за 
производство, промет, транспорт и услуги ПАЕМ Ми-
лан ДООЕЛ експорт-импорт ул."Беас Куле" бр. 14, 
Скопје и со број на жиро сметка 40120-601-390982 от-
ворена 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (28125) 

Ливидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул."Пе-
тар Манџуков" бр. 23 б, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
П.Трег.бр. 1196/01 објавува дека Друштвото за гра-
дежништво, проектирање, инженеринг и трговија ГО-
ЛД ПРОЕКТ ИНЖИНЕРИНГ Горан и др. ДОО ул. 
"Народен Фронт" бр. 5-1-56, Скопје и со број на жиро 
сметка 40100-601-212480 отворена 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 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (28184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 191/2001, од 21.05.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Производно, трговско и услужно претпријатие 
"ДИЈА" ДОО експорт-импорт с. Г. Седларце - Тетово, 
со жиро сметка 41500-601-35085. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
моски од Тетово со стан на ул. "Благоја Тоска" бр. 
222, и тел. 044-332-025. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27792) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд !.Л.бр. 277/2001, од 03.09.2001 го-
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дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Производно трговско и услужно претпријатие 
"БАМБИ - Б. Б" ДОО експорт-импорт - Тетово, 
ул. "Маршал Тито" бб, од Тетово , со жиро сметка 
41500-601-39955. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Си-
моски од Тетово со стан на ул. " Благој Тоска" бр. 
222, и тел. 044-332-025. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 461/2000, од 13.04.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско услужно претпријатие "ПИКУШПАР" 
ДОО увоз-извоз Скопје бул."АСНОМ"бр. 56 локал I -
Скопје, со жиро сметка 40100-601-85530. 

За ликвидатор се определува лицето Нурковиќ 
Садија од Скопје со стан на ул. "Џон Кенеди" бр. 5-
I/22. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд П.Л.бр. 354/01, од 05.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија, угостителство и ту-
ризам "КАРМА-ГЕМ" увоз-извоз ДОО Скопје ул."27-
ми Март" бр. 7, со жиро сметка 40100-601-146485. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
линковски Скопје со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

Се покануваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвида-
торот 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. (27825) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 341/2001, од 25.10.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 
"УНИ-СТЕФАН КОМЕРЦ" ДОО - Скопје ул."Пал-
миро Тољати" бр.76-1/2-2 од Скопје , со жиро сметка 
40110-601-241633. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 
50/3-4, и тел. 452-084. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 3001/2001, од 25.09.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет, услуги и 
трговија "ЕЛДОРАДО КОМПАНИ" ДОО - Скопје 
село Катланово, ул."Саво Михајлов" бр. 10/3-9, со 
жиро сметка 40110-601-378227. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски 
Зоран од Скопје со стан на ул. "Пушкинова" бр. 17/2- 
12, и тел. 778-166. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27887) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 127/2001, од 29.03.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕС 
СТАР" ДОО - Скопје село Буковиќ. 

За ликвидатор се определува лицето Џемали Ја-
шар од Скопје , село Буковец, и тел.-02-359-793. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 347/2001, од 31.10.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет, посредување, застапува-
ње извоз-увоз "ЈАСИКОВАЦ" ДОО - Скопје ул."Се-
рава" бр. 115, со жиро сметка 40100-601-127722. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје со стан на ул. "Јани Лукаровски" 
бр. 10/44. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27947) 

Ликвидаторот Шопов Ангел од Велес , запишан во 
Судскиот регистар при Основениот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. бр. 2277/01 година, објаву-
ва дека Друштвото КОКИ-ГОКИ Ангел и други ДОО 
с. Башино Село со жиро сметка отворена при ЗПП 
Филијала Велес 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 15 дена од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27927) 

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, 
ул."3-та М.У.Б." бр. 67 ц/9, тел. 31-724, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. бр. 2077/2001 година, обја-
вува дека Друштвото за производство, промет и услу-
ги ПАНКРАТИОН Новица ДООЕЛ извоз-увоз Ку-
маново, ул."Васил Драгомански" бр. 11, со број на жи-
ро - сметка 40900-601-11256 отворена при ЗПП Фили-
јала Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) де-
на по објавувањето 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 Основниот суд Скопје I - Скопје. (27885) 
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Ликвидаторот Буклевски Томо од Скопје, 
ул."Вич" бр. 4/24, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 2699/2001 година, објавува дека Друштвото за ин-
женеринг и проектирање БИНЕТ Елена и Томо ДОО 
увоз-извоз, со број на жиро - сметка 40120-601-40323 
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 15 (петнаесет) дена од последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27879) 

Ликвидаторот Анета Ристовска од Скопје, ул."Хо 
Ши Мин" бр. 199 а, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 
бр. 3038/2001 година, објавува дека Друштвото за про-
изводство и трговија ТРИ SВEЗДИ Анета ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје со број на жиро - сметка 40100-601- 
450008, отворена при ЗПП Филијала Скопје е во лик-
видација. 

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 Основниот суд Скопје I - Скопје. (27877) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, 
ул."Н.Вукмировиќ"бр. 11, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 2201/2001 година, објавува дека Друштвото 
за трговија и услуги ВИДЕОЛУКС М Божидар и дру-
ги ДОО увоз-извоз со број на жиро - сметка 40100- 
601-462474, отворена 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 Основниот суд Скопје I - Скопје. (27865) 

Ликвидаторот Тотка Ботева од Ловеч, Р. Бугарија 
објавува дека со решение П.Трег. бр. 2325/2001 годи-
на, Друштвото за трговија и услуги ПОЛИСВЕТ Тот-
ка и други експорт-импорт ДОО ул."Вич" бр. 16-5/5, 
Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-468207 отворена 
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 на адреса на друштвото со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена 
од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27869) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, 
ул."Живко Чало" бр. 92, со телефон 031/29-535 и 
070/534-696, запишан во Судскиот регистар при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
2311/01 година, објавува дека ТД под назив: Трговско 
друштво за производство, транспорт, шпедиција и тр-
говија "БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО експорт-импорт 
Куманово, ул."Октомвриска Револуција" бр. 53 лок.15 
Куманово со број на жиро сметка 40900-601-51703 
отворена при ЗПП Филијала Куманово е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27866) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, 
ул."Живко Чало" бр. 92, телефон 031/29-535 и 070/534- 
696, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2310/01 годи-
на, објавува дека ТД под назив: Друштво за производ-
ство, услуги, угостителство и трговија "БЕХАРИ" Не-
џат и Селим ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Борис 
Кидрич" бр. 40 со број на жиро сметка 40900-601- 
48428 отворена при ЗПП Филијала Куманово е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27867) 

Ликвидаторот Марковски Стојан од Скопје 
ул."Ѓорче Петров" бр. 33, запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 2681/2001 година, објавува дека Друштвото 
ФАЈ, ЕМИЛ и други ДОО експорт-импорт Скопје, 
бул."Кузман Јосифовски - Питу" бр. 30/2/2, со број на 
жиро - сметка 40100-601-399332, 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 до 20.11.2001 година од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27855) 

Ликвидаторот Трајковски Ивица од Куманово 
ул."Нар. Револуција" бр. 60, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 1187/2001 година, објавува дека Друш-
твото за производство, трговија и превоз ИНА-ТРЕЈД 
Илија ДООЕЛ увоз-извоз Куманово со број на жиро 
- сметка 40900-601-40760 отворена при ЗПП Филијала 
-40900 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 примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27791) 

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 21/7, тел: 044/27-913, 
запишан во трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2565/2001 од 
27.09.2001 година објавува дека Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги ДИ-
А КОМЕРЦ Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз с. Челопек 
опш. Брвеница, со жиро сметка 41500-601-46257 от-
ворена при ЗПП - Филијала Тетово, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два при-
мероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27793) 
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М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 1371527 издаден од УВР - Скопје на име 
Куртиш Кемал, ул."Патрис Лумумба" бр. 13 а, Скопје. 

(27961) 
Пасош бр. 025571 на име Бошковиќ Љубомир, с.Ро-

соман, ул."Гоце Делчев" бр. 4, Кавадарци. (27980) 
Пасош бр. 1496690 издаден од УВР - Битола на име 

Петковски Александар, ул. "Ц.Димов" бр. 161 а, Бито-
ла. (27996) 

Пасош бр. 1590175 издаден од УВР - Битола на име 
Димова Виолета, ул. "С.Георгиев" бр. 29 а, Битола. 

(27997) 
Пасош бр. 0201800/94 издаден од УВР - Делчево на 

име Шиндев Киро, с. Вирче, Делчево. (28008) 
Пасош бр. 1363123/01 издаден од ОВР-Крива Палан-

ка на име Блажо Смиљковски, ул. "Пере Тошев" бр. 
118, Крива Паланка. (28011) 

Пасош бр. 0201128/94 издаден од ОВР-Виница на име 
Идавер Рашидов, ул. "Македонска"бр.26,Виница.28014 

Пасош бр. 1007991/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Мумин Вели, ул."П.Гиновски"бр.13-б, Ѓ.Петров, Ско-
пје. (28019) 

Пасош бр. 1321079 издаден од УВР-Велес на име 
Мунир Неблов, с. Горно Јаболчиште, Велес. (28022) 

Пасош бр. 1206812/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Керим Едрован, Скопје. (28020) 

Пасош бр. 1357148/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Караманолевски Душан, ул. "Бојмија" бр. 6/52,Скопје. 

(28060) 
Пасош бр. 1324567/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Ана Спасовска, бул. "В.С. Бато" бр. 77/4-31, Скопје. 
(28061) 

Пасош бр. 1205678/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Дејан Костов, ул. "Т.Пановски" бр. 1/1-6, Скопје.28062 

Пасош бр. 541182 издаден од УВР - Скопје на име 
Синан Зекирија, ул. "Х.Бајрам" бр. 21, Скопје. (28095) 

Пасош бр. 1384005 на име Мурати Хатиџе, Тетово. 
(28096) 

Пасош бр. 0387017/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Арифовиќ Муамер, с. Љубош бр. 51, Скопје.28104 

Пасош бр. 1451202 издаден од УВР - Скопје на име 
Умер Реџ, с. Црн Врв, Скопје. (28103) 

Пасош бр. 1081875/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Јахија Љумани, ул."К.Абрашевиќ" бр. 40 а, Скопје. 

(28107) 
Пасош бр. 1665771 издаден од УВР - Скопје на име 

Алиу Афет, ул. "Дижонска" бр. 19/24, Скопје. (28108) 
Пасош бр. 703789/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Шапуриќ Злата, ул. "В.Влаховиќ" бр. 22/2-8, Скопје. 
(28119) 

Пасош бр. 1290073/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Таири Арменд, с. Слупчане, Куманово. (28126) 

Пасош бр. 642054/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Мухамер Кривањева, ул. "Џ.Кенеди" бр. 27/6-12, Ско-
пје. (28131) 

Пасош бр. 1541055/01 издаден од УВР - Велес на име 
Шакиров Низаметин, с. Г. Јаболчиште, Велес. (28134) 

Пасош бр. 1472464/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Алијов Мефаил, с. Г. Јаболчиште, Велес. (28135) 

Пасош бр. 1254985 на име Шезаи Јашар, с. Бучим, 
Радовиш. (28167) 

Пасош бр. 1009256 на име Танески Марјан, с. Старо-
ец, Кичево. (28168) 

Пасош бр. 590517 издаден од УВР - Гостивар на име 
Шерифи Идрис, ул. "Никола Парапунов"бр. 155, Гос-
тивар. (28174) 

Пасош бр. 0793842 издаден од УВР - Скопје на име 
Арбен Селими, ул. "103"бр. 13, с. Кондово, Скопје. 

(28175) 
Пасош бр. 1069782 издаден од УВР - Скопје на име 

Дудиќ Фатмир, ул. "Никола Грчето" бр.4/1/29, Скопје. 
(28176) 

Пасош бр. 1381352 на име Тунџев Глигор, ул. "6 Но-
ември" бр. 10, Радовиш. (28187) 

Пасош бр. 1622832 на име Ставров Благоја, ул. "Ки-
рил и Методи" бр. 17, Радовиш. (28188) 

Пасош бр. 1119880 на име Зекири Камбер, Тетово. 
(28173) 

Пасош бр. 005691/92 издаден од УВР - Скопје на име 
Марјан Ристов, с.Јурумлери ул."18" бр. 1, Скопје.28186 

Пасош бр. 1584331/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Шерифи Шериф, с. Д. Свиларе, Скопје. (28214) 

Пасош бр. 1581102/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Шутевски Радослав, ул. "Р.Кох"бр.1/2-10 ,Скопје.28227 

Пасош бр. 1373588 на име Димовски Гоце, с.Зелени-
ково, Скопје. (28229) 

Пасош бр. 1477978/00 издаден од УВР - Куманово на 
име Висар Мемети, ул. "Н.Вапцаров" бр. 11, Кумано-
во. (28235) 

Пасош бр. 1475399 издаден од УВР - Ресен на име 
Николовски Гоце, ул. "К.Јосифовски"бр. 14, Ресен. 

(28256) 
Пасош бр. 1099085/98 издаден од УВР - Скопје на 

име Татјана Василевска, ул. "Алекса Демниевски" бр. 
23/4А, Скопје. 

Пасош бр. 1096711 на име Николовски Дејан, ул. "К. 
Јосифовски" бр. 14, Ресен. (28257) 

Пасош бр. 164821/94 на име Селмани Агим, Тетово. 
(28258) 

Пасош бр. 1300315/99 на име Марјан Марков, ул. 
"Партизанска" бр. 54, Крива Паланка. (27582) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 

набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Минис-
терството за здравство - Фондот за здравствено осигу-
рување - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6433/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за 

здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката се раствори за дијализа, 

за потребите на јавните здравствени организации, кои 
имаат одобрение за ставање во промет или ги испол-
нуваат условите за добивање одобрение за пуштање 
во промет по скратена постапка. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне во 
архивата на Министерството за здравство - Фонд за 
здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул. "50 Ди-
визија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 
часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни 
средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравс-
твено осигурување - Скопје со назнака за тендерска до-
кументација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 -
депонент Народна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 
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СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количини и вид на материјали-

те што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање ( рокот на плаќа-

ње да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки на понудувачот (ма-

гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт); 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 

- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја 

цени комисија на купувачот при секоја испорака. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство 

за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скоп-
је, ул."50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 29.11.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 

на следниот критериум; 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најпо-

волната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен 
начин и услови на плаќање. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување - Скопје со назнака "за учество на 
Повик бр. 02-6433/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

29.11.2001 година. 

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 
29.11.2001 година во 11,30 часот во просториите на 
Министерството за здравство - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема 
сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација што е подигната од нарачателот. 

Комисија за јавни набавки 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Министерството за здравство ја информира јавнос-

та за промените и дополнувањата во текстот (содржи-
ната) на Отворениот повик број 5 објавен на ден 
06.11.2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 
87/2001), за набавка на медицинска опрема, прибор, 
дијагностички тестово и потрошни материјали за пот-
ребите на ЈЗО Клинички центар - Скопје, Клиника за 
детски болести и истите гласат: 

1. Точката број 6 од ОПШТИТЕ ОДРЕДБИ која 
гласеше: "Понудата не е делива" се менува и гласи: 
"Понудата е делива. Понудите треба да се достават по 
лотови, како што ќе биде наведено во тендерската до-
кументација." 

2. На точката број 1 од КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗ-
БОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ која гласе-
ше: "Квалитет на понудените средства" во заграда се 
додаваат следните зборови "(задоволување на мини-
мумот на техничките барања дадени во тендерската 
документација)." 

3. Точката број 1 од РОКОВИТЕ која гласеше: 
"Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавува-
њето на огласот на јавниот повик (вклучувајќи го и 
денот на објавувањето), односно до 20.11.2001 година" 
се менува и гласи:" Отворениот повик трае до 
26.11.2001 година до 10,00 часот, до кога понудите тре-
ба најдоцна да бидат пристигнати, предадени во архи-
вата на Министерството за здравство на адреса ул."50 
Дивизија" бр. 6-Скопје." 

Претседател на Комисијата за јавни набавки 

Врз основа на член 15 и член 16 став 1 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на 
Министерството за здравство, објавува 

ИЗМЕНА НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-39/1 
ЗА НАБАВКА НА ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИ-
РАНА ИМУНИЗАЦИЈА И ВАКЦИНИ ЗА БОЛЕС-
ТИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ З А 
НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 

2002-ТА ГОДИНА 
Во отворениот повик бр. 03-39/1 за набавка на вак-

цини за континуирана имунизација и вакцини за бо-
лести по епидемиолошки индикации за населението 
на Република Македонија согласно Програмата за за-
должителна имунизација на населението за 2002-та го-
дина, објавен во "Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 82 од 17.10.2001 година и неговата измена 
во "Службен весник на Република Македонија" бр. 85 
од 30.10.2001 година, текстот во точката: 
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4. "Понудите треба да бидат дадени за комплетна-
та спецификација на вакцините, наведена во точка 1.2 
од овој повик, односно да понудат комплетен лот, ос-
вен за вакцината под реден број 14 од вакцините по 
епидемиолошки индикации. Понудите кои нема да би-
дат дадени за комплетната спецификација на вакцини 
ќе бидат одбиени" се брише. 

Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

Врз основа на член 95 од Законот за трансформаци-
ја на претпријатијата со општествен капитал ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 
21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00), Агенцијата на Републи-
ка Македонија за приватизација, објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО МЗТ "БИРОТЕХ-

НИЧКА ОПРЕМА" ДОО - ВАЛАНДОВО 
Дејност-производство на стоки за широка потро-

шувачка и др. метални производи; 
- број на вработени - 4 (состојба 1996 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

276.761 ДЕМ, што претставува 39,34% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик на кој стои: адреса 
на Агенцијата, со назнака "понуда", име на претприја-
тието за кое се однесува понудата, име на купувачот и 
адреса, а за физичките лица и матичен број од лична-
та карта. 

Понудата треба да содржи: 
- вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- износот на средства што купувачот е подготвен 

да го плати; 
- начин на плаќање (согласно законските прописи); 
- рок (датуми) за отплата - веднаш или на рати; 
- број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната 
адреса: Агенцијата на Република Македонија за при-
ватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, пошт. фах 
410, 1000 Скопје. 

Неуредните и неблаговремено доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 

Лицата заинтересирани за набавка на информатив-
ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800-1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-

ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 

ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во ок-
томври 2001 година во однос на септември 2001 година 
е - 0,015. 

14 ноември 2001 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е - 0,019. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во октомври 
2001 година во однос на истиот месец од претходната 
година изнесува - 0,008. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на октомври 2001 
година во однос на просекот на животните трошоци 
во Република Македонија во 2000 година е 0,053. 

Директор, 
Благица Новковска,с.р. 
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