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73. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНА-
ТА САМОУПРАВА 

 
Се прогласува Законот за локалната самоуправа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 24 јануари 2002 година. 
 

        Бр. 07-346/1   Претседател 
24 јануари 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје          Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

 ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Содржина на законот 

 
Со овој закон се уредуваат: надлежностите на општи-

ната; непосредното учество на граѓаните во одлучување-
то; организацијата и работата на органите на општината; 
општинската администрација; актите на органите; имот - 
сопственост на општината; надзорот над работата на орга-
ните на општината; распуштањето   на советот на општи-
ната; механизмите на соработка меѓу општините и Влада-
та на Република Македонија; месната самоуправа; зашти-
тата на локалната самоуправа; утврдување на службени ја-
зици во општините и други прашања од значење за локал-
ата самоуправа. н

 
Член 2 
Поимник 

 
(1) Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следново значење: 
1. "Општина" е единица на локална самоуправа, како за-

едница на жителите на одредено подрачје, утврдено со за-
кон, која преку своите органи и преку администрацијата и 
организираните јавни служби, овозможува вршење на над-
лежностите пропишани со закон; 

2. "Прописи" се општи акти со кои советот го уредува 
вршењето на надлежностите на општината; 

3. "Меѓународна соработка на општините" е секое дејс-
твие на општините од Република Македонија преземено во 
согласност со закон, заради воспоставување соработка меѓу 
нив и локалните заедници или локалните власти на една 
или повеќе други држави, како и членување на нивните асо-
цијации во меѓународни организации на локалните заедни-
ци или локалните власти; 

4. "Процес на одлучување" е збир на активности на со-
ветот кои се состојат од: дефинирање и определување на 
прашања кои треба да се решат; предлози и решенија; раз-
гледување и донесување на прописи и мерки; 

5. "Непосредно учество на граѓаните" е поединечно 
или колективно вклучување на жителите на општината во 
одлучувања за работи од локално значење во различни ни-
воа на одлучување; 

6. "Надлежност на општината" е збир на работи од ја-
вен интерес од локално значење кои општината, во сог-
ласност со закон,  има право да ги врши на своето подрач-
је и е одговорна за нивното извршување; 

7. "Делегирање на извршувањето" е пренесување на 
вршењето на определени работи од надлежност на еден 
орган на друг орган, при што работата се врши од името, 
по упатствата и одговорноста на органот кој го пренел из-
вршувањето; 

8. "Работи од јавен интерес од локално значење" се ра-
боти од интерес на целата локална заедница или одделни 
нејзини делови кои се утврдени со закон; 

9. "Договор за извршување на работи од јавен интерес 
од локално значење" е договор со кој општината овласту-
ва определено правно или физичко лице во име и во инте-
рес на општината, да врши работи од јавен интерес од ло-
кално значење; 

10. "Јавни служби" се непрофитни организации за вр-
шење на јавни услуги (јавни претпријатија и јавни устано-
ви), кои вршат дејност од јавен интерес од локално значе-
ње; 

11. "Јавни услуги" е вршење на работи од јавен инте-
рес од локално значење за корисниците; 

12. "Корисник на јавна услуга" е секое физичко и 
правно лице кое користи услуги од јавните служби и 

13. "Одговорност" е обврската на општината, односно 
лицата избрани на јавни функции на локално ниво за ште-
тата предизвикана на трети лица од постапките или про-
пустите во текот на извршувањето на нивните надлежнос-
ти. 
 

Член 3 
Општини   

(1) Единици на локалната самоуправа се општините. 
(2) Општините се правни лица. 
(3) Општините ги извршуваат своите надлежности 

преку органи избрани непосредно од граѓаните. 
 
 

Член 4 
Град Скопје   

(1) Градот Скопје е посебна единица на локалната са-
моуправа во која се остваруваат заедничките потреби и 
интереси на граѓаните што произлегуваат од карактерот 
на Градот Скопје, како главен град на Република Македо-
нија. 

(2) Одредбите од овој закон се однесуваат и на Градот 
Скопје, како посебна единица на локалната самоуправа, 
доколку со Законот за Градот Скопје поинаку не е уреде-
но. 
 

Член 5 
Остварување на правото на локална самоуправа 
 
 
Граѓаните го остваруваат правото на локална самоуп-

рава непосредно и преку претставници во органите на оп-
штината. 
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Член 6 
Жителство на општината 

 
Граѓаните на Република Македонија, кои имаат посто-

јано живеалиште на подрачјето на општината се жители 
на општината. 
 

Член 7 
Прописи на општината 

 
(1) Општината го уредува вршењето на своите надлеж-

ности со статутот и други прописи. 
(2) Со статутот на општината се уредуваат: организа-

цијата и работењето на органите на општината, организа-
цијата и работењето на комисиите на советот; вршењето 
на работите од членот 20 на овој закон; начинот на инфор-
мирање на граѓаните; случаите на исклучување на јавнос-
та од седниците на советот; начинот и постапката за дос-
тавување претставки и предлози за работата на органите 
на општината и постапување по нив; начинот на организи-
рање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање 
предлози од граѓаните; начинот на извршување на обврс-
ките од областа на одбраната во воена состојба, како и 
други прашања од значење за локалната самоуправа. 

(3) Прописите на општината се објавуваат пред да вле-
зат во сила. 

(4) Начинот на објавувањето на прописите се уредува 
со статутот. 
 

Член 8 
Информирање на јавноста 

 
(1) Органите на општината, комисиите на советот и 

јавните служби основани од општината се должни, без на-
доместок да ги информираат граѓаните за својата работа, 
како и за плановите и програмите кои се од значење за 
развојот на општината, на начин утврден со статутот. 

(2) Општината е должна на граѓаните да им овозможи 
пристап кон основните информации за услугите што им ги 
обезбедува, на начин и под услови уредени со статутот. 
 

Член 9 
 

Подрачје и име на општината 
 
Општината има свое подрачје и име, утврдени со за-

кон. 
 

Член 10 
 

Грб и знаме на општината 
 
(1) Општината може да има свој грб и знаме. 
(2) Грбот и знамето на општината (во натамошниот 

текст: грб и знаме), се разликува од грбот и знамето на Ре-
публика Македонија и грбот и знамето на другите општи-
ни и Градот Скопје. 

(3) Грбот и знамето се разликуваат и од грбот и знаме-
то на другите држави, единици на локалната самоуправа 
на други држави  и на меѓународни организации. 

(4) Начинот и постапката за утврдување на грбот и 
знамето се уредува со статутот. 

(5) Министерството надлежно за вршење на работите 
што се однесуваат на локалната самоуправа, води регис-
тар на грбовите и знамињата на општините во Република 
Македонија. 

(6) Грбот и знамето можат да се употребуваат по упи-
сот во регистарот од ставот (5) на овој член. 

(7) Министерот надлежен за вршење на работите што 
се однесуваат на локалната самоуправа, ја пропишува со-
држината и начинот на водење на регистерот од ставот (5) 
на овој член. 

 
 
 

Член 11 
 

Финансирање на општините 
 
(1) Во согласност со економската политика на држава-

та, општината се финансира од   сопствени извори на при-
ходи и други извори на финансирање. 

(2) Сопствени извори на приходи на општината се ло-
калните даноци, надоместоци и такси утврдени со закон. 

(3) Општината, во рамките определени со закон, ја ут-
врдува висината на стапките на даноците и висината на 
надоместоците и таксите од ставот (2) на овој член. 

(4) Општината се финансира и од дотации од државата 
и други извори на приходи, во согласност со закон. 

(5) Општината има право да се задолжува на домаш-
ниот и странскиот пазар на капитал, во согласност со за-
кон. 

(6) Општината, во рамките на своите надлежности, са-
мостојно располага со сопствените извори на приходи. 

(7) Изворите на приходите на општината треба да 
обезбедат соодветно извршување на нејзините надлежнос-
ти утврдени со закон. 

(8) Финансирањето на општината се уредува со закон.  
Член 12 

 
Развој на недоволно развиените подрачја  

на општината  
Републиката обезбедува средства за развој на недоволно 

развиените подрачја на општината, во согласност со критери-
мите и на начин што е утврден со закон. у 

Член 13 
 

Буџет на општината  
(1) Општината има свој буџет. 
(2) Прашањата што се однесуваат на буџетот на оп-

тината се уредуваат со закон. ш 
Член 14 

 
Меѓуопштинска соработка  

(1) Во вршењето на своите надлежности, општините 
можат меѓусебно да соработуваат. 

(2) Заради остварување на заедничките интереси и вр-
шење на заедничките работи од надлежност на општините, 
тие можат да здружуваат средства и да формираат заеднич-
ки јавни служби, во согласност со закон. 

(3) Со цел за извршување на одделни надлежности, оп-
штините можат, исто така да формираат заеднички адми-
нистративни тела во одредени области, во согласност со 
закон. 

(4) Општините можат да соработуваат и со единици на 
локалната самоуправа на други земји, како и со меѓуна-
родни организации на локалните заедници, како и да чле-
нуваат во меѓународни организации на локалните власти. 

(5) Министерството надлежно за вршење на работите 
што се однесуваат на локалната самоуправа води евиден-
ција за остварената меѓународна соработка на општините, 
о согласност со закон. в 

Член 15 
Право на здружување на општините  

Заради заштита и унапредување на заедничките инте-
реси, општините можат да се здружуваат во здруженија, 
во согласност со овој и друг закон. 

 
 
II. ОСНОВАЊЕ И ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНИТЕ  

 
Член 16 
Основање  

Општината се основа за подрачје на едно или повеќе 
населени места во кои граѓаните се поврзани со заеднички 
потреби и интереси, на кое постојат услови за материјален 
и општествен развој и за учество на граѓаните во одлучу-
вањето за локалните потреби и интереси. 
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Член 17 
 

Подрачје 
 
Подрачјето на кое се основа општината треба да прет-

ставува природна географска и економска поврзана цели-
на, со комуникации меѓу населените места и гравитација 
кон заемниот центар, како и да има изградени инфрас-
труктурни објекти и објекти од општествен стандард. 
 

Член 18 
 

Граници  
При утврдувањето на подрачјето на општината се води 

сметка за границите на катастарските општини, така што 
границите на општината да не ги сечат границите на ка-
тастарските општини. 
 

Член 19 
Територијална поделба 

 
(1) Територијалната поделба на Република Македони-

ја, утврдувањето на подрачјето, имињата, седиштата и 
границите на општините, постапката за основање општи-
ни ( спојување, поделба и промена на границите) и други 
прашања во врска со територијалната поделба се уредува-
ат со закон. 

(2) Основањето на нови општини, како и промената на 
седиштето на општините се врши со закон. 
 
 

III. НАДЛЕЖНОСТИ НА ОПШТИНИТЕ 
 

Член 20 
Општа надлежност 

 
Општините, во рамките на законот, во согласност со 

начелото на супсидијарност, имаат право на своето под-
рачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално 
значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не 
е во надлежност на органите на државната власт. с

 
Член 21 

Надлежности на општините 
 
(1) Општините самостојно, во рамките на законот, ги 

уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално 
значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни 
за нивното вршење. 

(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлежности 
на општината се определуваат и изворите на финансирање 
за вршење на тие надлежности. 

(3) Надлежностите од ставот (1) на овој член по прави-
ло се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени 
ли ограничени, освен во случаите утврдени со закон. и

 
Член 22 

Листа на надлежности 
 
(1) Општините се надлежни за вршење на следниве ра-

боти : 
1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, из-

давањето на одобрение за градење на објекти од локално 
значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и 
уредувањето на градежното земјиште; 

2. Заштитата на животната средина и природата - мер-
ки за заштита и спречување од загадување на водата, воз-
духот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бу-
чавата и нејонизирачкото зрачење; 

3. Локалниот економски развој - планирање на локал-
ниот економски развој; утврдување на развојните и струк-
турните приоритети; водење на локална економска поли-
тика; поддршка на развојот на малите и средните претпри-
јатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекст, учество во воспоставувањето и развојот на ло-
калната мрежа на институции и агенции и промовирање 
на партнерство; 

4. Комуналните дејности - снабдувањето со вода за пи-
ење; испораката на технолошката вода; одведувањето и 
пречистувањето на отпадните   води;   јавното осветлува-
ње; одведувањето и третманот на атмосферските води; 
одржувањето на јавна чистота; собирање, транспортирање 
и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад; 
уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз 
на патници; снабдувањето со природен гас и топлинска 
енергија; одржувањето на гробовите, гробиштата, крема-
ториумите и давањето   погребални услуги; изградбата, 
одржувањето, реконструкцијата и заштитата на   локални-
те патишта, улици и други инфраструктурни објекти; ре-
гулирање на режимот на сообраќајот; изградбата и одржу-
вањето на уличната сообраќајна сигнализација; изградбата 
и одржувањето на јавниот простор за паркирање; отстра-
нувањето на непрописно паркираните возила; отстранува-
ње на хаварисаните возила од јавните површини; изград-
бата и одржувањето на пазарите; чистењето на оџаците; 
одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, 
парк-шумите и рекреативните површини; регулацијата, 
одржувањето и користењето на речните корита во урбани-
зираните делови; определувањето на имиња на улици, 
плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти; 

 
5. Културата - институционалната и финансиската 

поддршка на културните установи и проекти; негувањето 
на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични култур-
ни вредности; организирањето културни манифестации; 
поттикнувањето на разновидни специфични форми на 
творештво; 

 
6. Спортот и рекреацијата - развојот на масовниот 

спорт и рекреативните активности; организирањето на 
спортски приредби и манифестации; одржувањето и из-
градбата на објекти за спорт; поддршка на спортски соју-
зи; 

 
7. Социјалната заштита и заштита на децата - детски 

градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, 
инвестиции и одржување); остварување на социјална гри-
жа за инвалидните лица; децата без родители и родител-
ска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца   
со посебни потреби; децата од еднородителски семејства; 
децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; ли-
цата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подига-
ње на свеста на населението; домување на лица со соција-
лен ризик; остварување на право и воспитување на децата 
од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежнос-
ти се во согласност со Националната програма за развој на 
социјалната заштита; 

 
8. Образование - основање, финансирање и админис-

трирање на основни и средни училишта, во соработка со 
централната власт, во согласност со закон, организирање 
на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во 
ученички домови; 

 
9. Здравствената   заштита - управување со мрежата на 

јавни здравствени организации и објекти од примарна 
здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на 
локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени 
организации во јавна сопственост,  здравственото  воспи-
тување;  унапредување  на здравјето; превентивни актив-
ности; заштита на здравјето на работниците и заштита при 
работа; здравствен надзор над животната средина; надзор 
над заразните болести; помош на пациенти со специјални 
потреби (на пример, ментално здравје, злоупотреба на де-
ца итн.) и други области кои ќе бидат утврдени со закон; 

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за 
заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра 
од воени разурнувања, природни непогоди и други несре-
ќи и од последиците предизвикани од нив; 

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијал-
ните противпожарни единици; 

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина над-
лежност и 

13. Други работи определени со закон. 
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(2) Надлежностите од ставот (1) на овој член се извр-
шуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со 
закон. 

(3) Со закон се утврдуваат работите од надлежност на 
општината кои таа задолжително ќе ги врши. 
 

Член 23 
Делегирана надлежност 

 
(1) Органот на државната управа може да го делегира 

извршувањето на определени работи од своја надлежност 
на градоначалникот, во согласност со закон. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член се пренесу-
ваат и средствата предвидени во Буџетот на Република 
Македонија за извршување на тие работи. 

(3) Начинот на извршување на работите од ставот (1) 
на овој член може да се приспособи на локалните услови, 
со почитување на стандардите утврдени со закон. 

(4) Органот на државната управа од ставот (1) на овој 
член е супсидијарно одговорен за извршувањето на деле-
гираните работи. 
 

Член 24 
Начин на извршување на надлежностите 

 
(1) Заради извршување на своите надлежности, општи-

ните можат да основаат јавни служби, во согласност со за-
кон. 

(2) Општината може да го делегира вршењето на одре-
дени работи од јавен интерес од локално значење на други 
правни или физички лица, врз основа на договор за извр-
шување на работи од јавен интерес, во согласност со за-
кон. 

(3) Општината е супсидијарно одговорна за извршува-
њето на работите од јавен интерес од ставовите (1) и (2) 
на овој член. 
 
 
IV. НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОД-

ЛУЧУВАЊЕТО ВО ОПШТИНИТЕ 
 
 

Член 25 
Облици на учество на граѓаните 

 
(1) Граѓаните непосредно учествуваат во одлучување-

то за прашања од локално значење преку граѓанска иници-
јатива, собири на граѓаните и референдум, на начин и пос-
тапка утврдени со закон. 

(2) Трошоците за спроведување на непосредното уче-
ство на граѓаните во одлучувањето паѓаат на товар на оп-
штинскиот буџет. 

 
Член 26 

Граѓанска иницијатива 
 
(1) Граѓаните имаат право да му предложат на советот 

да донесе одреден акт или да реши одредено прашање од 
неговата надлежност. 

(2) Граѓанска иницијатива не може да се поднесе за 
кадровски и финансиски прашања. 

(3) За предлогот од ставот (1) на овој член, советот е 
должен да расправа ако го поддржат најмалку 10% од изби-
рачите на општината, односно на месната самоуправа на ко-
ја се однесува определеното прашање. 

(4) Расправата од ставот (3) на овој член, советот е 
должен да ја одржи најдоцна во рок од 90 дена по доставе-
ната иницијатива и да ги информира граѓаните за својата 
одлука. 
 

Член 27 
 

Собир на граѓани 
 
(1) Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на 

целата општина или за подрачјето на месната самоуправа. 

(2) Собирот на граѓани го свикува градоначалникот на 
општината по сопствена иницијатива, на барање на сове-
тот или на барање од најмалку 10% од избирачите на оп-
штината, односно на месната самоуправа на која се одне-
сува определеното прашање. 

(3) Органите на општината се должни во рок од 90 де-
на да ги разгледаат заклучоците донесени на собирот на 
граѓаните и да ги земат предвид при одлучувањето и доне-
сувањето мерки по прашањата на кои се однесуваат, како 
и да ги информираат граѓаните за своите одлуки. 
 

 
Член 28 

 
Референдум 

 
(1) Граѓаните преку референдум можат да одлучуваат 

за прашањата од надлежност на општината, како и за дру-
ги прашања од локално значење. 

(2) Советот е должен да распише референдум на бара-
ње од најмалку 20% од избирачите на општината. 

(3) Советот може да распише референдум за прашања 
од негова надлежност, по сопствена иницијатива. 

(4) Одлуката донесена на референдумот е задолжител-
на за советот . 
 

Член 29 
 

Претставки и предлози 
 
(1) Секој граѓанин има право, поединечно или заедно 

со другите да доставува претставки и предлози за работата 
на органите на општината и општинската администрација. 

(2) Градоначалникот е должен: 
- да создаде услови за доставување претставки и пред-

лози; 
- најдоцна во рок од 60 дена, од денот на приемот на 

претставката, односно предлогот, на подносителот да му 
достави образложен одговор и 

- претставките и предлозите коишто не се однесуваат 
на работи од надлежност на органите на општината да ги 
достави до соодветниот надлежен орган и за тоа да го из-
вести подносителот. 
 

Член 30 
 

Јавни трибини, анкети и предлози 
 
При изготвувањето на прописите на општината, сове-

тот, односно градоначалникот може претходно да органи-
зира јавни трибини, да спроведе анкети или да побара 
предлози од граѓаните. 

 
 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОП-
ШТИНАТА 

 
Член 31 

Органи на општините 
 
Органи на општината се: советот и градоначалникот. 

 
Член 32 

Начин на работа на советот на општината 
 
(1) Советот е претставнички орган на граѓаните кој од-

лучува во рамките на надлежностите на општината. 
(2) За разгледување на прашања и утврдување предло-

зи од одредена област, советот од својот состав може да 
формира постојани и повремени комисии. 

(3) Составот и начинот на изборот на членовите на ко-
мисиите од ставот (2) на овој член се уредуваат со стату-
тот. 

(4) Составот на комисиите од ставот (2) на овој член 
соодветствува на пропорционалната застапеност на поли-
тичките партии во советот. 
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Член 33 
Избор на членови на советот 

 
(1) Советот го сочинуваат претставници на граѓаните 

избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно 
гласање. 

(2) Изборот на членовите на советот се уредува со за-
кон. 
 

Член 34 
 

Број на членови на советот 
 
Бројот на членовите на советот се утврдува во завис-

ност од бројот на жителите во општината и не може да би-
де помал од девет ниту поголем од 33 члена, и тоа во оп-
штините со: 

 
жители членови на советот 

до 5000 9 
од 5001 до 10.000 11 
од 10001 до 20000 15 
од 20001 до 40000 19 
од 40001 до 60000 23 
од 60001 до 80000 27 
од 80001 до 100000 31 
над 100000 33 
 
 

Член 35 
 

Статус на членовите на советот 
 
(1) Членовите на советот се избираат за време од чети-

ри години. 
(2) Членовите на советот ги претставуваат граѓаните и 

во советот одлучуваат по свое уверување. 
(3) Членот на советот не може да биде отповикан. 

 
Член 36 

 
Надлежност на советот 

 
(1)Советот: 
1. Го донесува статутот на општината и други пропи-

си; 
2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на 

општината; 
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на при-

ходи за финансирање на општината, во рамките утврдени 
со закон; 

4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на 
општината и врши надзор над нивната работа; 

5. Именува членови во управните одбори на јавните 
служби, кои ги основа; 

6. Усвојува програми за работа и финансиски планови 
за финансирање на јавните служби, кои ги основала оп-
штината; 

7. Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и 
годишната сметка на општината; 

8. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од 
јавен интерес од локално значење, во согласност со закон; 

9. Ги усвојува извештаите за работата и годишните 
сметки на јавните служби, кои ги основала општината; 

10. Одлучува за начинот на располагање со  сопстве-
носта на општината; 

11. Одлучува за начинот на вршење на финансиска 
контрола на буџетот на општината, во согласност со за-
кон; 

12. Го избира лицето кое раководи со подрачната еди-
ница на Министерството за внатрешни работи во општи-
ната, во согласност со закон; 

13. Го разгледува и усвојува годишниот извештај   за 
јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го 
доставува до министерот за внатрешни работи и народни-
от правобранител; 

14. Може да дава препораки на раководното лице на 
подрачната единица на Министерството за внатрешни ра-
боти од областа на јавната безбедност и безбедноста во 
сообраќајот и 

15. Врши и други работи утврдени со закон. 
(2) Доколку советот не ги усвои извештаите од ставот 

(1) точките (7) и (9) на овој член, може да покрене постап-
ка за вршење на контрола над материјалното и финансис-
кото работење пред надлежниот орган за надзор. 

(3) Раководното лице од ставот (1) точка 12 на овој 
член е избрано ако за него гласале мнозинство од сите со-
вети на општините, кои ги опфаќа подрачната единица на 
Министерството за внатрешни работи. 
 

Член 37 
 

Конституирање на советот 
 
(1) Првата седница на новоизбраниот совет ја свикува 

претседателот на советот од претходниот состав најдоцна 
во рок од 20 дена од денот на завршувањето на изборите. 

(2) Ако советот не се свика во рок од ставот (1) на овој 
член, членовите на советот сами се состануваат и под 
претседавање на најстариот член на советот го конституи-
раат советот во рок од десет дена по истекот на рокот од 
ставот (1) на овој член. 

(3) Ако седницата не се одржи во рок од ставот (2) на 
овој член ќе се распишат нови избори за членовите на со-
ветот, на начин утврден со закон. 
 

Член 38 
 

Заклетва  
Новоизбраните членови на конститутивната седница 

на советот даваат и потпишуваат свечена изјава, која гла-
си: 

"Јас (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и 
должностите на член во советот ќе ги вршам совесно и дека 
при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, 
прописите на советот и дека ќе го штитам уставниот поре-
док на Република Македонија". 
 

Член 39 
 

Свикување седници на советот 
 
(1) Седниците на советот се свикуваат по потреба, но 

најмалку еднаш на три месеци. 
(2) Седниците ги свикува претседателот на советот на 

своја иницијатива, на барање на градоначалникот или на 
барање од најмалку  1/4 од членовите на советот најдоцна 
во рок од 15 дена од денот на неговото поднесување. 

(3) Доколку во рокот определен во ставот (2) на овој 
член, претседателот на советот не ја свика седницата на 
советот, членовите на советот сами се состануваат и изби-
раат претседател за таа седница. 

(4) Денот, часот и местото на одржувањето на седни-
ците на советот, како и предлогот на дневниот ред по кој 
ќе се работи, задолжително се објавуваат најдоцна седум 
дена пред денот на одржувањето на седницата, на начин 
утврден со статутот. 

 
Член 40 

 
Свикување вонредна седница на советот  

(1) Вонредна седница на советот свикува претседате-
лот на советот, по сопствена иницијатива или на барање 
на најмалку 1/3 од членовите на советот, во случаи и на 
начин утврдени со статутот. 

(2) Во известувањето за свикување на вонредната сед-
ница се наведува времето, местото на одржување и днев-
ниот ред на седницата. 
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(3) Советот не може да го менува дневниот ред за вон-
редната седница. 

(4) Пред започнувањето на седницата задолжително се 
гласа за оправданоста на причините на свикување на вон-
едната седница. р

 
Член 41 

Работа на седниците на советот  
(1) Советот може да работи ако на седницата присус-

твуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот. 
(2) Советот одлучува со мнозинство гласови од при-

сутните членови, ако со закон и со статутот поинаку не е 
определено. 

(3) Прописите кои се однесуваат на културата, употре-
бата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 
20% од граѓаните во општината, утврдувањето и употре-
бата на грбот и знамето на општината, се усвојуваат со 
мнозинство гласови од присутните членови на советот, 
при што мора да има мнозинство гласови од присутните 
членови на советот кои припаѓаат на заедниците кои не се 
мнозинско население во општината. 

(4) На седницата на советот по правило, се гласа јавно. 
(5) За секоја седница на советот се води записник. 

 
Член 42 

Јавност во работата на советот 
 
(1) Советот работи на седници. 
(2) Седниците на советот се јавни. 
(3) За исклучување на присуството на јавноста на сед-

ницата се одлучува ако за тоа постојат оправдани причини 
утврдени со статутот, со двотретинско мнозинство гласо-
ви од вкупниот број членови на советот. 

(4) На расправата за буџетот на општината, годишната 
сметка на буџетот и за урбанистичките планови, присус-
твото на јавноста не може да се исклучи. 
 

Член 43 
Права и должности на членовите на советот 

 
(1) Членовите на советот имаат право и должност да 

присуствуваат и да учествуваат во работата на советот и на 
неговите постојани или повремени комисии. 

(2) Членовите имаат право на седницата на советот да 
даваат иницијативи и предлози и да поставуваат прашања 
на градоначалникот. 

(3) Членот на советот не може да биде повикан на кри-
вична одговорност или да биде притворен за искажано 
мислење или за гласање во советот. 

(4) Работодавецот е должен да го ослободи од профе-
сионалната работа членот на советот заради присуство на 
седниците на советот или на комисиите во кои е член. 

(5) Членовите на советот имаат и други права и дол-
жности утврдени со статутот и други прописи, во соглас-
ност со овој закон. 
 

Член 44 
Конф ликт на интереси на членовите на советот 
(1) Членот на советот не може да учествува во проце-

сот на одлучувањето за прашања во кои тој или неговиот 
брачен другар, дете или роднина до втор степен странична 
линија има финансиски или друг личен интерес. 

(2) Членот на советот е должен да го информира сове-
тот за прашањата за кои тој има финансиски или друг ли-
чен интерес. 

(3) Членот на советот, не може да биде вработен во оп-
штинската администрација на општината во која е избран. 

(4) Со денот на вработувањето согласно со став (3) на 
овој член ќе се смета дека членот на советот поднел остав-
ка. 

 
 
 
 
 
 

(5) Членот на советот вработен во јавните служби кои 
ги основала општината, не може да учествува во процесот 
на одлучувањето за прашања што се однесуваат на јавната 
служба во која е вработен. 

 
Член 45 

Надоместоци на членовите на советот 
 
Членовите на советот имаат право   на надоместок за 

присуство на седници и надоместок на патните и дневните 
трошоци, во рамките утврдени со закон. 
 

Член 46 
Престанок на мандатот 

 
(1) На членот на советот му престанува мандатот пред 

истекот на времето за кое е избран: 
- ако поднесе оставка; 
- во случај на смрт; 
- ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело 

на казна затвор во траење од над шест месеци; 
- ако настапи случај на неспојливост со функцијата 

член на советот согласно со Законот за локалните избори; 
- ако со правосилно решение биде лишен од деловна 

способност и 
- ако престане да биде жител на општината. 
(2) Советот, на првата наредна седница, ќе ја констати-

ра причината и денот на престанување на мандатот на 
членот на советот, и тоа: 

- во случаите од ставот (1) алинеја 1, од денот на одр-
жувањето на седницата и 

- во случаите од ставот (1) алинеи 2, 3, 4, 5 и 6, со де-
нот па исполнувањето на условот. 

(3) На членот на советот може да му биде одземен 
мандатот ако неоправдано отсуствува од три седници на 
советот по ред. 

(4) За оправданоста на отсуството од ставот (3) на овој 
член одлучува советот со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на советот. 
 

Член 47 
Избор на претседател на советот 

 
(1) Претседателот на советот се избира од редот на 

членовите на советот, со мандат од четири години. 
(2) За претседател на советот е избран кандидатот кој 

добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
советот. 

(3) Доколку во првиот круг никој од кандидатите за 
претседател не добил потребен број гласови, се пристапу-
ва кон втор круг на гласање за двајцата кандидати коишто 
во првиот круг добиле најголем број гласови. 

(4) За претседател е избран членот на советот којшто во 
вториот круг на гласање добил повеќе гласови. 

(5) До изборот на претседател, советот го свикува и со 
него раководи најстариот член на советот. 
 

Член 48  
Обврски на претседателот на советот  

Претседателот на советот: 
1. Ги свикува и раководи со седниците на советот; 
2. Се грижи за организацијата и работата на советот и 
3. Ги потпишува прописите што ги донел советот и во 

рок од три дена од денот на нивното   донесување ги дос-
тавува на градоначалникот заради објавување. 
 

Член 49 
Избор на градоначалник  

Градоначалникот се избира секоја четврта година, на 
општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во 
согласност со законот со кој се регулираат локалните из-
бори. 
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Член 50 
Надлежности на градоначалникот 

 
(1) Градоначалникот: 
1. Ја претставува и застапува општината; 
2. Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
3. Ги објавува прописите на советот во службеното 

гласило на општината; 
4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на сове-

тот; 
5. Го обезбедува извршувањето на работите коишто со 

закон ñ се делегирани на општината; 
6. Иницира и предлага донесување на прописи од над-

лежност на советот; 
7. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка 

на буџетот на општината; 
8. Го извршува буџетот на општината; 
9. Избира директори на јавните служби кои ги основа-

ла општината, врз основа на јавен конкурс; 
10. Редовно го известува советот за извршувањето на 

своите надлежности во согласност со статутот; 
11. Решава во управни работи за права, обврски и ин-

тереси на правни и физички лица, во согласност со закон; 
12. Донесува правилник за систематизација на работ-

ните места на општинската администрација; 
13. Раководи со општинската администрација; 
14. Одлучува   за   вработувањето,   правата,   дол-

жностите   и одговорностите на вработените во општин-
ската администрација, доколку поинаку не е определено 
со закон. 

15. Обезбедува правилно и законито користење, одр-
жување и заштита на сопственоста на општината, во сог-
ласност со закон и статутот и 

16. Врши други работи утврдени со закон и со стату-
тот. 

(2) Градоначалникот може да овласти   раководен 
службеник на општината да ја води постапката и да реша-
ва во управни работи, како и да потпишува акти. 
 

Член 51 
Контрола на законитоста на прописите пред 

 нивното објавување 
 
(1) Ако градоначалникот смета дека прописот на сове-

тот не е во согласност со Уставот и законите, должен е во 
рок од седум дена од денот на доставувањето со решение 
да го запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи 
причините за запирањето. 

(2) Советот е должен, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на решението од ставот 1 на овој член, да го 
разгледа решението и да одлучи по него. 

(3) Ако советот го потврди прописот, градоначалникот 
е должен да го објави и истовремено да поднесе иниција-
тива за поведување постапка за оценување на уставноста 
и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд 
на Република Македонија. 

(4) За иницијативата од ставот (3) на овој член градо-
началникот е должен да го информира министерството 
надлежно за вршење на работите што се однесуваат на ло-
калната самоуправа. 
 

Член 52 
Извршување на функцијата градоначалник  

(1) Новоизбраниот градоначалник ја презема должнос-
та од претходниот градоначалник во рок од седум дена од 
денот на изборот. 

(2) Градоначалникот ја врши професионално својата 
функција. 

(3) За време на вршењето на функцијата градоначал-
никот не може да врши друга професионална дејност. 

(4) Градоначалникот не може да биде повикан на кри-
вична одговорност или да биде притворен за искажано 
мислење во советот. 

 
 
 

(5) Градоначалникот определува кој од членовите на 
советот ќе го заменува во случаи на спреченост или отсу-
ство, во согласност со постапка утврдена со статутот. 

(6) На членот на советот му мирува функцијата член 
на советот за времето кога го заменува градоначалникот. 

(7) Претседателот на советот не може да го заменува 
градоначалникот. 

(8) Платата и надоместоците на градоначалникот, како 
и надоместокот за членот на советот кој го заменува гра-
доначалникот, се уредуваат со закон. 

 
Член 53 

Конфликт на интереси на градоначалникот 
 
(1) Градоначалникот не може да биде именуван за 

член во надзорни, управни и контролни органи на тргов-
ски друштва и јавните служби. 

(2) Градоначалникот не може да учествува во проце-
сот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот 
брачен другар, деца или роднина до втор степен странич-
на линија има финансиски или друг личен интерес. 

(3) Градоначалникот е должен да го информира сове-
тот за интересот од ставот (2) на овој член. 

(4) Во случаите од ставот (2) на овој член одлучува 
еден од членовите на советот избран на начин на кој се из-
бира претседателот на советот. 
 

Член 54 
Престанок на мандатот на градоначалникот 

 
(1) На градоначалникот му престанува мандатот по си-

ла на закон: 
- ако поднесе оставка; 
- во случај на смрт; 
ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело 

на казна затвор во траење над шест месеци; 
- ако со правосилно решение биде лишен од деловна 

способност; 
- ако настапи случај на неспојливост за вршење на 

функцијата согласно со Законот за локални избори; 
- во случај на неоправдано отсуство подолго од шест 

месеци и ако престане да биде жител на општината. 
(2) За оправданоста на отсуството од ставот (1) алинеја 

6 на овој член одлучува советот, со двотретинско мнозин-
ство од вкупниот број членови на советот. 

(3) Членот на советот кој го заменува градоначални-
кот, во рок од 15 дена од денот на настапувањето на еден 
од случаите од ставот (1) на овој член е должен за тоа да 
го извести министерството надлежно за работите што се 
однесуваат на локалната самоуправа. 

(4) Министерството надлежно за вршење на работите 
што се однесуваат на локалната самоуправа, во рок од 15 
дена од денот на приемот на известувањето од ставот (3) 
на овој член ја известува Владата на Република Македони-
ја, која во рок од еден месец од денот на приемот на извес-
тувањето, констатира дека настапил еден од случаите од 
ставот (1) на овој член и истовремено иницира постапка за 
распишување нови избори за градоначалник, во соглас-
ност со закон. 

(5) Советот, во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на одлуката на Владата од ставот (4) на овој член, ќе 
избере еден од членовите на советот кој ќе ја врши дол-
жноста на градоначалникот за периодот до изборот на нов 
градоначалник, на начин на кој се избира претседателот 
на советот. 

(6) На членот на советот му мирува функцијата член 
на советот за времето на вршењето на должноста градона-
чалник во согласност со ставот 5 на овој член. 

(7) Изборите од ставот 4 на овој член нема да се спро-
ведат доколку до новиот изборен период има помалку од 
шест месеци. 
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Член 55 
Комисија за односи меѓу заедниците  

(1) Во општината во која најмалку 20% од вкупниот 
број жители на општината утврден на последниот извр-
шен попис на населението се припадници на одредена за-
едница се формира комисија за односи меѓу заедниците. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член ја сочинуваат 
подеднаков број претставници од секоја заедница застапе-
на во општината. 

(3) Начинот на избор на членовите на Комисијата се 
уредува со статут. 

(4) Комисијата ги разгледува прашањата кои се одне-
суваат на односите меѓу заедниците застапени во општи-
ната и дава мислења и предлози за начините за нивно ре-
шавање. 

(5) Советот на општината е должен да ги разгледа мис-
лењата и предлозите од ставот (4) на овој член и да одлу-
чи во врска со нив. 

 
Член 56 

Совет за заштита на потрошувачите  
(1) За разгледување на прашања и утврдување предло-

зи коишто се однесуваат на квалитетот на услугите на јав-
ните служби на општината, советот може да формира со-
вет за заштита на потрошувачите, составен од претставни-
ци на поголемите групи на корисници на јавните услуги.  

(2) Составот, начинот на изборот на членовите и де-
локругот на работа на советот од ставот (1) на овој член се 
уредуваат со статутот. 

 
VI. ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 57 

Организирање на општинската администрација 
(1) За извршување на работите од надлежност на орга-

ните на општината се организира општинска администра-
ција. 

(2) Општинската администрација се организира во 
сектори и одделенија. 

(3) Општината може да организира општински ин-
спекторат заради вршење на инспекциски надзор над вр-
шењето на работите од нејзина надлежност. 

(4) Организацијата, делокругот и начинот на извршу-
вање на задачите на општинската администрација ги утвр-
дув  советот, врз основа на предлог на градоначалникот. а

 
Член 58 

Статус на вработените во општинската  
администрација  

(1) Вработените во општинската администрација кои 
вршат стручни, нормативно-правни, извршни, управно-
надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус 
на државен службеник. 

(2) За вработувањето, правата и должностите, систе-
мот на плати и надоместоци на плати, одговорноста, оце-
нувањето и престанокот на работниот однос на вработени-
те од ставот (1) на овој член ќе се применуваат одредбите 
од Законот за државните службеници. 

(3) За вработените во општинската администрација 
кои вршат административно-технички и помошни работи 
се применуваат одредбите од работното законодавство. 

 
Член 59 

Застапеност на заедниците при вработувањето  
При вработувањето, во општинската администрација и 

во јавни служби кои ги основала општината ќе се води 
сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници застапени во општината 
на сите нивоа, како и почитување на критериумите на 
стручност и компетентност. 

 
 
 
 
 

Член 60 
Обврски на општинската администрација 

 
Општинската администрација: 
1. Ги подготвува актите за советот и градоначалникот; 
2. Ги подготвува седниците на советот, како и седни-

ците на неговите постојани и повремени комисии. 
3. Врши стручни работи за советот и за градоначални-

кот; 
4. Го води сметководството на општината; 
5. Ја следи проблематиката во областите од   надлеж-

ност на општината, врши анализа на состојбата и дава 
иницијативи и предлози за нивно решавање; 

6. Доставува информации и податоци во врска со ак-
тивностите на општината на барање на надлежните органи 
или врз основа на закон; 

7. Ракува со документите на општината, и ги чува се 
до нивното уништување, односно предавање во Државни-
от архив на Република Македонија и 

8. Врши и други работи што ќе ñ ги определи советот 
и градоначалникот. 
 

Член 61 
Формирање и укинување на заедничката  

администрација 
 
(1) Заедничките административни тела за извршување 

на одделни надлежности ќе бидат основани или укинати 
врз основа на одлука донесена со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на секој од советите на општините. 

(2) Врз основа на одлуките од ставот (1) на овој член 
се склучува писмен договор во кој се утврдуваат: општи-
ните кои го основаат заедничкото административно тело; 
седиштето на заедничкото административно тело; видот, 
обемот и начинот на извршување на активностите; корис-
тењето на објектите и опремата; финансирањето; начинот 
на укинувањето и контролата на работењето на заеднич-
кото административно тело. 

(3) Договорот од ставот (2) на овој член се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија". 

 
 

VII. АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ 
 

Член 62 
Прописи на советот 

 
(1) Во вршењето на работите од својата надлежност 

советот донесува прописи, и тоа: статут, програми, плано-
ви, одлуки и други прописи утврдени со закон. 

(2) Прописите се донесуваат со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на советот, доколку поинаку не е 
определено со овој или друг закон. 

(3) Прописите за чие извршување се потребни финан-
сиски средства мораат да содржат и одредби со кои се ут-
врдуваат изворите и висината на средствата за нивно извр-
шување. 

(4) Прописите се објавуваат во службениот гласник на 
општината најдоцна во рок од седум дена од денот на нив-
ното донесување. 

(5) Прописите од ставот (1) на овој член влегуваат во 
сила осмиот ден од денот на објавувањето, доколку со ста-
тутот поинаку не е определено. 

(6) Општината води збирка на објавените прописи, ко-
ја е достапна на општ увид. 
 

Член 63 
Акти на градоначалникот 

 
За решавање на поединечните права, обврски и инте-

реси на физичките и правните лица, градоначалникот до-
несува решенија. 
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VIII. СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНАТА 
 

Член 64 
Сопственост на општината  

(1) Општината има право на сопственост на ствари, 
парични средства и права. 

(2) Вредноста на сопственоста на општината се проце-
нува и искажува при изготвувањето на годишната сметка. 

(3) Со сопственоста општината располага и стопанису-
а како добар домаќин, на начин утврден со закон. в

 
Член 65 

Сопственост на јавните служби  
Јавните служби основани од општината се нејзина 

опственост. с
 

Член 66 
Продажба на стварите во сопственост 

 на општината  
(1) Општината може да ги продава стварите во сопс-

твеност на општината само по пат на јавно наддавање, во 
согласност со закон. 

(2) Продажната цена на стварите од ставот (1) на овој 
член не смее да биде помала од нивната пазарна вредност. 

(3) Финансиските средства добиени од продажбата на 
стварите во сопственост на општината може да се инвес-
тираат само за стекнување на нови или реконструкција на 
постојните ствари   во сопственост на општината. 
 

Член 67 
Давање на користење ствари во сопственост  

на општината  
Стварите во сопственост на општината можат да се да-

дат на користење на други субјекти по пат на јавно надда-
вање, во согласност со закон. 
 

Член 68 
Добра во општа употреба  

Општината води грижа за законско и правилно корис-
тење на добрата во општа употреба. 

 
IX. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ  

НА ОПШТИНАТА 
 

Член 69 
Видови и начин на вршење на надзор  

(1) Надзорот над работата на органите на општината 
во вршењето на нејзините надлежности го опфаќа надзо-
рот над законитоста, и контрола и ревизија врз материјал-
ното и финансиското работење. 

(2) Надзорот над работата на органите на општината 
над вршењето на делегирани работи од надлежност на ор-
ганите на државната управа го опфаќа надзорот над зако-
нитоста и надзорот над ефикасноста. 

(3) Во случаите утврдени со закон, се врши и претхо-
ден надзор кој опфаќа претходна согласност на прописите 
на општината. 

(4) Начинот и постапката на вршењето на надзорот 
над работата на органите на општината се утврдени со за-
кон. 

(5) Органите на општината се должни да соработуваат 
со органите за вршење на надзор. 
 

Член 70 
Органи за вршење на надзор 

 
(1) Надзорот над законитоста на прописите на општи-

ната врши министерството надлежно за вршење на рабо-
тите на   локалната самоуправа. 

 
 
 
 
 

(2) Надзор над законитоста на работата на органите на 
општината вршат органите на државната управа. 

(3) Контрола на материјалното и финансиското рабо-
тење на општината врши Министерството за финансии. 

(4) Ревизија над материјалното и финансиското рабо-
тење на општината врши Државниот завод за ревизија, 
согласно со Законот за државна ревизија. 

(5) Надзорот над  делегираните надлежности го врши 
органот на државната управа чии надлежности се делеги-
рани на општината. 

 
Член 71 

Надзор над законитоста на прописите  
на општината 

 
(1) Градоначалникот е должен, во рок од 10 дена од 

денот на нивното објавување, да ги достави прописите на 
општината до министерството надлежно за вршење на ра-
ботите на локалната самоуправа. 

(2) Доколку органот од ставот (1) на овој член смета 
дека прописот не е во согласност со Уставот и со закон, во 
рок од 45 од денот на доставувањето на прописот, донесу-
ва решение за запирање на примената на прописот, со кое 
ги образложува и причините за запирањето. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член се објавува во 
"Службен весник на Република Македонија". 

(4) Органот од ставот (1) на овој член, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на решението од ставот (1) на 
овој член, до Уставниот суд на Република Македонија 
поднесува иницијатива за оценување на уставноста и зако-
нитоста на запрениот пропис. 

(5) Ако постапката не биде покрената во определениот 
рок од став 4 на овој член, престанува важноста на реше-
нието за запирање на примената на прописот од ставот (1) 
на овој член, и запрениот пропис станува извршен. 

 
Член 72  

Ревизија над материјалното и финансиското 
 работење 

 
(1) Државниот завод за ревизија врши редовни реви-

зии на финансиските сметки на општините, во согласност 
со закон. 

(2) Градоначалникот е должен, во рок од 30 дена од 
денот на донесувањето, да ги достави извештаите за извр-
шувањето на буџетот и завршната сметка на општината до 
Државниот завод за ревизија. 

(3) Конечниот извештај за извршената ревизија се дос-
тавува до органите на општината,  до министерот надле-
жен за работите на локалната самоуправа и до министерот 
за финансии. 
 

Член 73 
Претходна согласност 

 
(1) Ако при донесување на прописот на општината се 

бара претходна согласност од друг орган, органот соглас-
носта ја дава најдоцна во рок од 60 дена од денот кога му 
е врачен предлогот на прописот.  

(2) Ако претходната согласност не биде добиена во ро-
кот од ставот (1) на овој член, прописот се смета за прифа-
тен онака како што бил предложен од општината. 

 
X. РАСПУШТАЊЕ НА СОВЕТОТ  

НА ОПШТИНАТА 
 

Член 74 
Самоиницијативно распуштање на советот 

 
Советот се распушта ако за тоа се изјасни мнозинство-

то од вкупниот број членови на советот. 
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Член 75 
Услови за распуштање на советот  

(1) Советот се распушта, ако : 
1. Повторно го донесе прописот што претходно бил 

поништен или укинат со одлука на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија; 

2. Донесе одлука со која се загрозуваат суверенитетот 
и територијалниот интегритет на Република Македонија; 

3. Не се состане за период подолг од шест месеци и 
4. Не го донесе буџетот и годишната сметка на буџе-

тот до 31 март во тековната година; 
(2) За настапувањето на еден од условите од ставот (1) 

на овој член, градоначалникот е должен веднаш да го из-
вести министерството надлежно за вршење на работите од 
областа на локалната самоуправа . 
 

Член 76 
Постапка за распуштање на советот  

(1) Министерството надлежно за вршење на работите 
од областа на локалната самоуправа, во рок од седум дена 
од денот на приемот на известувањето од членот 75 став 
(2) на овој закон, до Владата на Република Македонија ќе 
поднесе предлог за распуштање на советот. 

(2) Владата на Република Македонија, во рок од еден 
месец од денот на приемот на предлогот од ставот (1) на 
овој член, ќе донесе решение за распуштање на советот по 
сила на закон, кое го објавува во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

(3) За остатокот од изборниот период ќе се распишат 
нови избори за советот, согласно со Законот за локалните 
избори. 

(4) Изборите од ставот (3) на овој член нема да се 
спроведат доколку до новиот изборен период има помалку 
од шест месеци. 
 

Член 77 
Вршење на работите на советот  

(1) До изборот на нов совет, работите на советот ги вр-
ши градоначалникот на општината. 

(2) При извршувањето на работите од ставот (1) на 
овој член градоначалникот не може: 

- да одлучува за прашања што се однесуваат на распо-
лагање со сопственоста на општината; 

- да одлучува за прашања во кои тој или неговиот бра-
чен другар , деца или роднина до втор степен странична ли-
нија има финансиски или друг личен интерес и 

- да донесува прописи предвидени во членот 36 од 
ово закон. ј 

 
XI. МЕХАНИЗМИ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ  
ОПШТИНИТЕ, ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

 
Член 78 

Консултирање на општините  
(1) Општините ќе бидат благовремено и соодветно 

консултирани во постапката на планирање и одлучување 
за прашања кои се однесуваат на нив. 

(2) Општините ќе бидат консултирани за планирањето 
на јавните работи при изготвувањето на просторниот план 
на Републиката. 

(3) Начинот на консултациите од ставовите (1) и (2) на 
овој член ќе биде утврден со законите од соодветната об-
аст. л

 
Член 79 

Договори за соработка меѓу државата 
 и општините  

(1) Владата може, заради координација при планира-
њето, програмирањето и имплементацијата на политиките 
во одредени области или група на области, да склучува 
договори за соработка со една или повеќе општини во об-
ластите од заемен интерес. 

(2) Собранието на Република Македонија ќе биде ин-
формирано за договори за соработка од ставот (1) на овој 
член. 
 

Член 80 
Соработка меѓу Владата и општините  

(1) Владата соработува со општините за прашања што 
се од нивен интерес, и тоа за: 

- законите што се однесуваат на општините; 
- износот на општата дотација што треба да им се до-

дели на општините во тековната календарска година и 
- изворите на финансирање на надлежностите. 
(2) За соработката за прашањата наведени во ставот 

(1) од овој член се подготвува извештај во кој се внесуваат 
прашањата за кои е постигната согласност и прашањата за 
кои не постои согласност . 

(3) Со законот што се однесува на прашањата од ста-
вот (1) на овој член, до Собранието на Република Македо-
нија се приложува и извештајот од ставот (2) на овој член. 
 

Член 81 
Здружение на општини на Република Македонија  
(1) Здружението на општини, во кое заради заштита и 

унапредување на заедничките интереси се здружиле пове-
ќе од 2/3 од општините од целата територија на Република 
Македонија, има право да: 

- соработува со Владата по прашањата од значење за 
општините во Република Македонија; 

- иницира донесување на законите што се однесуваат 
на унапредување на локалната самоуправа; 

- дава предлози за проектирање на предлогот на Буџе-
тот на Република Македонија во делот што се однесува на 
доделување на средства на општините наменети за врше-
ње на надлежностите утврдени со закон и 

- остварува соработка со сродни организации од други 
земји и ја претставува Република Македонија во меѓуна-
родни организации на локалните власти. 

(2) Здружението од ставот (1) на овој член се основа, 
организира, функционира и регистрира под услови и на 
начин утврдени со закон. 

 
XII. МЕСНА САМОУПРАВА 

 
Член 82 

Основање облици на месна самоуправа  
(1) Во општината можат да се основаат облици на мес-

на самоуправа, и тоа: 
- во градовите - урбани заедници и 
- во другите населени места -месни заедници. 
(2) Подрачјето за кое се основаат урбаните заедници 

се границите на урбаните единици, според урбанистички-
от план на градот. 

(3) Подрачјето за кое се основаат месните заедници се 
границите на катастарските општини на населените места. 

(4) Со статутот на општината, поблиску се определу-
ваат: облиците на месна самоуправа што се основаат на 
подрачјето на општината согласно со ставот (1) на овој 
член; односите со органите на општината; работите од 
надлежност на градоначалникот чие извршување може да 
се делегира на претседателот на советот на   месната само-
управа; начинот на обезбедување средства за делегирани-
те работи и други прашања од значење за месната самоуп-
рава. 
 

Член 83 
Надлежности на урбаните, односно  

месните заедници  
Жителите, во урбаните, односно месните заедници, на 

собири на граѓаните: 
- разгледуваат прашања, заземаат ставови и изготвува-

ат предлози за прашања од непосредно и секојдневно зна-
чење за животот и работата на жителите од тоа подрачје; 
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- можат да изберат совет на урбаната, односно месната 
заедница, на начин и во постапка што се утврдени со ста-
тутот на општината. 

 
Член 84 

Избор на советот на урбаната, односно  
месната заедница 

 
Советот на урбаната, односно месната заедница се из-

бира, на собири на граѓаните на урбаната, односно месна-
та заедница, на начин и во постапка што се утврдени со 
статутот на општината. 
 

Член 85 
Избор на претседателот на советот на урбаната,  

односно месната заедница 
 
(1) Советот на урбаната, односно месната заедница, од 

редот на своите членови избира претседател, со мандат од 
четири години. 

(2) За изборот и обврските на претседателот на советот 
на урбаната односно месната заедница соодветно ќе се 
применуваат одредбите од членовите 47 и 48 на овој за-
кон. 
 

Член 86 
Делегирање на работи на облиците на месна  

самоуправа 
 
(1) Градоначалникот може да делегира вршење на оп-

ределени работи од непосреден интерес и секојдневно 
значење за животот и работата на жителите, на претседа-
телот на советот на урбаната, односно месната заедница, 
на начин утврден со статутот. 

(2) Со решението од ставот (1) на овој член се утврду-
ваат и средствата за вршење на работите од ставот (1) на 
овој член како и начинот на вршење надзор над нивното 
извршување. 

 
XIII. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

 
Член 87 

Заштита на уставната положба на општината 
 
Советот и градоначалникот може пред Уставниот суд 

на Република Македонија да поднесат иницијатива за оце-
на на уставноста на законите и уставноста и законитоста 
на општите акти на министерствата и другите органи на 
државната управа со кои се нарушува уставната положба 
и правата на општината утврдени со Уставот и законите. 

 
Член 88 

Судска заштита на општината 
 
На општините им се гарантира судска заштита пред 

надлежните судови во однос на актите и на активностите 
на органите на државната управа и на Владата на Репуб-
лика Македонија со кои се попречува вршењето на над-
лежностите на општините утврдени со закон. 

 
XIV. СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ ВО ОПШТИНАТА 

 
Член 89 

Службен јазик 
 
Во општините службен јазик е македонскиот јазик и 

неговото кирилско писмо. 
 

Член 90 
Службени јазици во општината 

 
(1) Во општините службен јазик покрај македонскиот 

и неговото кирилско писмо е и јазикот и писмото кои го 
користат најмалку 20% од жителите на општината. 

 
 
 

(2) За употребата на јазиците и писмата на кои збору-
ваат помалку од 20% од жителите на општината одлучува 
советот на општината. 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 91 

(1) Постојните статути на општините, актите за орга-
низација и работа и актите за систематизација на работни-
те места во општините ќе се усогласат со одредбите на 
овој закон најдоцна во рок од шест месеци од денот на не-
говото влегување во сила. 

(2) Постојните управни и административни органи на 
општините ќе се организираат во општинска администра-
ција согласно со овој закон, во рок од три месеци од денот 
на донесувањето на актите од ставот (1) на овој член. 

 
Член 92 

(1) Министерот надлежен за вршење на работите што 
се однесуваат на локалната самоуправа во рок од три ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го 
донесе прописот од членот 10 став (7) на овој закон. 
 

Член 93 
(1) Вработените во општината кои до денот на влегу-

вањето во сила на овој закон засновале работен однос сог-
ласно со одредбите на Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на РМ" број 52/95) продолжуваат да ра-
ботат на работните места на кои се распоредени и да ја 
примаат платата која ја примале пред влегувањето во сила 
на овој закон се до стекнувањето на статус на државен 
службеник и до започнувањето на примената на системот 
на плати, согласно со одредбите од Законот за државни 
службеници ("Службен весник на РМ" број 59/2000; 
112/2000; 34/2001). 

(2) Вработените од ставот (1) на овој член се должни, 
најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон да положат преоден испит за проверка 
на знаењето за стекнување на статус на државен службе-
ник согласно со одредбите од Законот за државни службе-
ници, и се распоредуваат согласно со актот за системати-
зација на работните места во звање кое е соодветно на 
стекнатото звање. 
 

Член 94 
(1) Градоначалникот на општината во рок од три месе-

ци од денот на донесувањето на законот, по предлог на 
Агенцијата, со одлука ќе ја утврди соодветноста на постој-
ните звања во општината со групите и звањата утврдени 
во Законот за државни службеници. 

(2) Лицата вработени во управните и административ-
ните органи на општината кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон имаат над пет години работен стаж, се 
распоредуваат на работни места согласно со актите за сис-
тематизација на работните места во звање кое е соодветно 
на стекнатото звање без полагање на испитот од ставот 1 
на овој член. 
 

Член 95 
Секретарите на советите, избрани согласно со одред-

бите од членот 29 став 1 точка 13 и главните архитекти на 
градовите, именувани согласно со одредбите од членот 53 
од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на 
Република Македонија" број 52/95), продолжуват да ги вр-
шат работите и да ја примаат платата која ја примале до 
завршување на мандатот за кој се избрани, односно име-
нувани. 
 

Член 96 
(1) Одредбите од постојните закони со кои се уредува-

ат прашања што согласно со овој закон се надлежност на 
општините ќе продолжат да се применуваат се до нивното 
усогласување со одредбите на овој закон, но најдоцна до 
31 декември 2003. 
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(2) Одредбите од членовите 17 и 18 од Законот за ло-
калната самоуправа ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 52/95) ќе продолжат да се применуваат се 
до усогласувањето на посебните закони од ставот (1) на 
овој член. 

(3)   Вработените,  опремата,  средствата  за  работа,  ар-
хивата, документацијата од подрачните единици на органи-
те на државната управа чии надлежности согласно со овој 
закон стануваат општински се преземаат од општината на 
начин и под услови утврдени со усогласените посебни зако-
и од ставот (1) на овој член. н 

Член 97 
До донесување на законот со кој ќе се уредат прашањата 

за финансирање на општините, финансирањето на општини-
те ќе продолжи да се врши согласно со одредбите од Зако-
нот за локалната самоуправа ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 52/95) и Законот за буџетите ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 79/93, 
/94,71/96, 46/2000 и 11/2001). 3 

Член 98 
Статусот на јавните претпријатија, јавните установи и 

трговски друштва во сопственост на државата, кои вршат 
работи од јавен интерес чија надлежност согласно со од-
редбите на овој закон станува надлежност на општините, 
како и времето и начинот на извршувањето на кадровски-
от и имотниот делбен биланс меѓу Републиката и соодвет-
ните општини ќе се определи со законите со кои ќе се из-
рши усогласувањето од членот 96 став (1) на овој закон. в 

Член 99 
(1) Одредбите од членовите 34, 50 став (1) точка 9, 

членот 52 став (2) и членовите 82, 83, 84 и 85 од овој закон 
е влезат во сила на наредните локални избори. ќ 

Член 100 
До донесувањето на законот од членот 45 на овој за-

кон, членовите на советот ќе примаат надоместок за при-
суство на седница на советот без оглед на нејзиното вре-
метраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето 
плата во Република Македонија исплатена во последните 
три месеци, а надоместоците за патните и дневните тро-
шоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
уваат на државните службеници. с 

Член 101 
До донесувањето на законот со кој ќе се уреди надзор 

над решенијата на градоначалникот  донесени по  управни 
работи од надлежност на општината, надзорот ќе го врши 
комисијата за решавање во управна постапка во втор сте-
пен за одделни управни области при Владата на Републи-
а Македонија. к 

Член 102 
(1) До регистрирањето на Здружението на општините 

на Република Македонија Заедницата на единиците на ло-
калната самоуправа на Република Македонија формирана 
согласно со одредбите од членот 10 став 5 од Законот за 
локалната самоуправа ("Службен весник на Република 
Македонија" број 52/95) продолжува да ги врши работите 
кои ги вршела до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

(2) Со регистрирањето на Здружението на општините 
на Република Македонија се преземаат опремата, средс-
твата за работа, архивата и документацијата на Заедницата 
а единиците на локалната самоуправа. н 

Член 103 
Постојните месни заедници односно нивните органи, 

продолжуваат со работа со истите надлежности до наре-
ите локални избори. д 

Член 104 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за локалната самоуправа ("Службен 
весник на Република Македонија" број 52/95 и 60/95). 
 

Член 105 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 
 
 

74. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2002 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22 јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА  НА  РАСПОРЕДОТ  НА  СРЕДСТВА ВО 
ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА  
Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001 
година) се вршат следните измени на распоредот на средс-
твата во посебниот дел: 

1. Средствата од раздел 9002 - Министерство за фи-
нансии-функција на државата, Програма 12-Функција од 
ставката 427-Други оперативни расходи, потставка 
427119-Пренесени обврски од претходни години се нама-
луваат за 6.339.626 денари. 

2. На раздел 12001-Министерство за животна средина 
и просторно планирање, во Програма 12-Животна средина 
се отвора нова потставка 427119-Пренесени обврски од 
претходна година и се додава износот од 6.339.629 дена-
ри. 

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

 
      Бр. 23-316/1                          Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
          Скопје                                Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
75. 

Врз основа на член 169 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
37/97, 24/2000, 96/2000 и 5/2001), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната 
одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фон-
дот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, 
што ја донесе Училишниот одбор на седницата одржана 
на 13.07.2001 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
       Бр. 23-4637/1                        Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
           Скопје                               Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
76. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и  член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 јануари 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА АДГ 
МАВРОВО ЕЕ НИСКОГРАДБА, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛ-

НОСТА ""ТАТАРЛИ ЧУКА", ВАЛАНДОВО 
 
 

1. На АДГ МАВРОВО ЕЕ НИСКОГРАДБА, Скопје 
се дава концесија за експлоатација на минералната суро-
вина-варовник на локалноста "Татарли Чука" во атарот 
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на општина Валандово, со површина на простор за конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки, а точките одре-
дени со координати, како што е дадено во табелава, и тоа: 

 
ТОЧКА КООРДИНАТА -X КООРДИНАТА -У КОТА-З 

1 4. 576. 018,00 7. 635. 118,00 192 
2 4. 575. 922,00 7. 635. 625,00 244 
3 4. 575. 631,00 7. 635. 600,00 257 
4 4. 575. 550,00 7. 635. 700,00 288 
5 4. 575. 332,00 7. 635. 701,00 277 
6 4. 575. 300,00 7. 635. 167,00 281 
 
Површината на просторот на концесијата за експлоа-

тација од точка 1, став 1, од оваа одлука, изнесува Р=0,42 
км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука е определена во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определен во Договорот за конце-
сијата, согласно Одлуката за определување на критериуми 
за висината на надоместокот за концесии за вршење де-
тални геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот е определен во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
6отпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економи-
ја. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
         Бр. 23-104/1                        Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
             Скопје                             Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
77. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 
40/99) и  член 86, став 2 од Законот за минералните суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 јануари 2002 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА  ВО-
ДА  И  ГАС СО2 НА "ГРУНД" ДОО, СКОПЈЕ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. БРОД, ОПШТИНА 

БАЧ, БИТОЛСКО 
 
 
1. На "ГРУНД" ДОО, Скопје се дава концесија за екс-

плоатација на минералната суровина минерална вода и гас 
СО2 на локалитетот во близина на с.Брод, општина Бач, 
битолско, со следните координати: 

 
 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4.532.500,00 7.544.000,00 
Т2 4.534.000,00 7.544.000,00 
Т3 4.534.000,00 7.546.500,00 
Т4 4.532.500,00 7.546.500,00 

 
 

Површината на просторот од став 1, на овој член изне-
сува Р=3,75 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на 
оваа одлука е определена во Договорот за концесија сог-
ласно Законот за минерални суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од 
точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за кон-
цесијата, согласно Одлуката за определување на критери-
уми за висината на надоместокот за концесии за вршење 

детални геолошки истражувања и експлоатација на мине-
рални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 
61/99). 

4.Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместокот е определен во Договорот за концесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Догово-
рот за концесија ќе го потпише министерот за економија по 
претходно добиена согласност од Владата. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
         Бр. 23-102/1                        Претседател на Владата 
22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
            Скопје                              Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
78. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.01.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА 
СПЕЦИЈАЛНА АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА ЗА ОСОВ-
РЕМЕНУВАЊЕ И ДОКОМПЛЕТИРАЊЕ НА ХЕН-
ДЛИНГ УСЛУГИТЕ НА АЕРОДРОМИТЕ ВО СКОП-

ЈЕ И ОХРИД ЗА 2001 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за определување на царински контин-

генти при увоз на специјална аеродромска опрема за осов-
ременување и докомплетирање на хендлинг услугите на 
аеродромите во Скопје и Охрид за 2001 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 43/2001) во точката 
3 бројот "31.12.2001" се заменува со бројот "31.12.2002". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-250/1                       Претседател на Владата 

22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
79. 

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 
2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ  
НА СУРОВИНИ  И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИ-
ЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНОТО ПРОИЗВОДС-

ТВО ЗА 2001 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за определување на царински контин-

генти при увоз на суровини и репродукционен материјал 
наменет за непосредното производство за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/2001) 
во точката 9 бројот "31.12.2001" се заменува со бројот 
"31.03.2002". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-249/1                       Претседател на Владата 

22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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80. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22 јануари 2002 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ 
СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

 
1. Со оваа одлука, од материјалната и книговодствена-

та евиденција на Министерството за одбрана се отпишува-
ат материјално-техничките средства и опрема на Армијата 
на Република Македонија кои се уништени во борбените 
дејства преземени на 28.03.2001 година, во месноста 
"РАМНО" од нагазни против-тенковски мини. 

2. Материјално-техничките средства и опрема од точка 
1 на оваа одлука прикажани се во посебен преглед, кој 
претставува нејзин составен дел. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

 
  Бр. 23-142/1                       Претседател на Владата 

22 јануари 2002 година          на Република Македонија, 
     Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
 

П Р Е Г Л Е Д 
НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА  

И ОПРЕМА КОИ СЕ ОТПИШУВААТ 
 

Ред. 
бр. Назив на средствата-опремата Количина 
1 Возило теренско 0,6Т 4х4 ПУХ ГД, со 

номенклатурен број 2316-1083-5911-2 
1 парче 

2 Сирена, федерал, со номенклату-
рен број 4415-0000-0007-8 

1 парче 

3 Флешер сино-црвен, со номенкла-
турен број 4415-0000-0006-6 

1 парче 

4 Полнач за р. станица ГП-300, со но-
менклатурен број 3435-0000-0029-6 

1 парче 

5 Батерија НИ-ЦД-5ТБ-2, со номенкла-
турен број 3440-0000-0006 -0 

1 парче 

6 Навлака за седиште, со номенкла-
турен број 2540-0000-0124-5 

1 парче 

7 Патосница-мала, со номенклатурен 
број 2540-0000-6134-8 

1 парче 

8 Постоље МГ за антена магн., со но-
менклатурен број 3365-0000-0012-1 

1 парче 

9 Антена МХ-3-П, со номенклатурен 
број 3375-0000-0015-8 

1 парче 

10 Ланци за снег, со номенклатурен 
број 6770-1037-0001-3 

1 парче 

11 Батерија палка на полнење, со но-
менклатурен број 3625-0000-0004-4 

1 парче 

12 Заштитна маска М-1-средна, со но-
менклатурен број 2205-2158-0002-8 

3 парчиња 

13 Пододело горен дел М-81 војн., со но-
менклатурен број 4320-1082 -9809-9 

1 парче 

14 Пододело долен дел М-81 војн., со но-
менклатурен број 4320-1082 -9816-2 

1 парче 

15 Прибор за јадење М-69, со номен-
клатурен број 4640-1080-0148 -4 

3 парчиња 

16 Рамка за пиштол ЦЗ 99 9 мм, со но-
менклатурен број 1007-0000-0004-4 

1 парче 

17 Рамка за АП 7,62, М 70А, со номен-
клатурен број 1013-1041-2628 -1 

4 парчиња 

18 РАП за АП 7,62 М 70А, со номен-
клатурен број 1013-1041-2628 -1 

1 парче 

19 Кантичка за масло, со номенклату-
рен број 1013-1041-2628-1 

1 парче 

20 Тромблонски додаток, со номен-
клатурен број 1013-1041-2628-1 

1 парче 

 

21 Стоп палка, со номенклатурен број 
1105-0000-0004-6 

2 парчиња 

22 Секирче со навлака, со номенкла-
турен број 7012-6164-4737-8 

1 парче 

23 Апарат ПП-С-1, со номенклатурен 
број 7730-0000-0153-8 

1 парче 

24 Ашовче-АШНМ-80, со номенкла-
турен број 7087-1088-0641-8 

3 парчиња 

25 Шлем ППШ 360 В, со номенклату-
рен број 4345-0000-0004-3 

2 парчиња 

26 Ветровка вој. маскирна, со номенкла-
турен број 2110-0000-0001 -0 

2 парчиња 

27 Панталони војн. маскирни, со номен-
клатурен број 2110-0000-0002-2 

2 парчиња 

28 Блуза вој. маскирна, со номенкла-
турен број 2110-0000-0003-4 

2 парчиња 

29 Капа војн. маскирна, со номенкла-
турен број 2110-0000-0004-6 

2 парчиња 

30 Џемпер вој. маскирен, со номен-
клатурен број 2110-0000-0005-6 

1 парче 

31 Кошула вој. маскирна, со номен-
клатурен број 2110-0000-0006-0 

3 парчиња 

32 Батерија ХНН 9628Д Ни-Цд, со но-
менклатурен број 3445-0000-0089-3 

2 парчиња 

33 Батерија Ни-Цд 1,2в. Р-20, со номен-
клатурен број 3440-0000-0019 -9 

3 парчиња 

___________ 
81. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. 
весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за ге-
одетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ности на катастарската општина Праведник-Општина Ка-
вадарци. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 
34/72 и 13/78). 

 
          Бр. 09-252/1        Директор, 
23 јануари 2002 година            Мирче Ѓорговски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
82. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, ка-
тастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. 
весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за ге-
одетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на недвиж-

ности на катастарската општина Куманичево -Општина 
Конопиште. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижности-
те од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на СРМ" бр. 
34/72 и 13/78). 

 
          Бр. 09-253/1        Директор, 
23 јануари 2002 година            Мирче Ѓорговски, с.р. 
             Скопје 
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Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот 
Фадиљ Мустафа од Куманово ул. "Хр. Карпош" бр. 93, 
против тужената Семра Мустафа мом. Насуфи од с. Рома-
новце за развод на брак, за која од с. Романовце се враќа 
поканата со констатација дека  лицето  е во Австрија, а 
ова нешто и тужителот го изјави пред судот, и од МВР 
УВР Куманово не ни доставија адреса на живеење. 

Со оглед да за тужената судот е известен дека е со не-
позната адреса на живеење во Австрија, за привремен зас-
тапник  и се назначува адвокатот Јордан Серафимовски од 
Куманово. Застапникот ќе ја застапува тужената во оваа 
постапка се додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се појават пред судот, односно додека Центарот за со-
цијална работа Куманово не го извести судот дека назна-
чил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П. бр. 872/2001.
             (1500) 

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ 
Пред Основниот суд во Радовиш во тек е спорот по 

тужбата на тужителот Исмаил Арифов од Радовиш, ул. 
"Шеин Маале" бр. 73, против тужената Ѓонул Демирова 
Арифова од Радовиш сега со непозната адреса на привре-
мена работа во Франција, за развод на брак. Вреднос на 
спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во овој суд или да постави свој 
полномошник. Во спротивно на тужената ќе и биде поста-
вен привремен застапник Мирјана Ристова стручен сора-
ботник со положен правосуден испит од Радовиш, која ќе 
ги застапува интересите на тужената се до правосилното 
завршување на постапката или додека полномошникот на 
тужената не се појави пред овој суд. 

Од Основниот суд  во Радовиш, П. бр. 298/01 од 
18.01.2002.             (2017) 

 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по 

тужба на тужителот Иса Демири од с. Нераште, против ту-
жените Димитријевски Ѓоре од с. Беловиште и Димитри-
евски Славко и Рада двајцата со непозната адреса во Р. 
Србија - СРЈ. 

Се повикуваат тужените Димитриевски Славко и Ди-
митриевска Рада да во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во Основ-
ниот суд во Тетово или да овластат свој полномошник кој 
ќе ги застапува нивните права и интереси. Во спротивно 
судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им 
постави времен старател кој ќе ги застапува по овој спор 
до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 679/2001. 
                                            (2020) 
 
__________________________________________________ 
 

 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 
 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 4099/2001 од 21.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043505?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Промет на мало ОЛЕЈО Светлана 
Трајче Стојанова - ТП, ул. "Алексо Демниевски" бб, Ве-
лес. 

Фирмата гласи: Промет на мало ОЛЕЈО Светлана 
Трајче Стојанова - ТП. Седиштето е на ул. "Алексо Дем-
ниевски" бб во Велес . Единствен содружник и управител 
без ограничување е Стојанова Светлана од Велес, со жи-
веалиште на ул. "Васа Кошулчева" бр. 47. Трговецот пое-

динец во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските во правниот промет 
трговецот - поединец одговара со сите свои средства. 

Дејности: 
52.11 - трговија на мало во неспецијализирани 

продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 
52.21 - трговија на мало со овошје и зеленчук, 
52.22 - трговија на мало со месо и производи од месо, 
52.23 - трговија на мало со риби, лушпари и мекотел-

ци, 
52.24 - трговија на мало со леб, печива, колачи и слат-

ки, 
52.25 - трговија на мало со алкохолни и други пијала-

ци, 
52.26 - трговија на мало  со производи од тутун, 
52.27 - друга трговија на мало со храна во специјали-

зирани продавници, 
52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни пре-

парати, 
52.47 - трговија на мало со книги, весници и прибор за 

пишување, 
52.48 - друга трговија на мало во специјализирани про-

давници. 
Од Основниот суд Скопје  I - Скопје, Трег. бр. 

4099/2001.           (31610) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 7269/2000 од 26.12.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02036688?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, градежништво, трговија и книговодствени услуги 
АГОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "М. Тито" бр. 
3. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1,  
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2. 

Надворешно работење: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, 
угостителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето Пен-
дије Несими од Тетово, ул. "Ленин" 29-А, како лице ов-
ластено за застапување во внатрешниот и надворешно тр-
говскиот промет, без ограничување. 

Основач: Пендије Несими од Тетово, ул. "Ленин" 29-
А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7269/2000.           (31611) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3908/2001 од 8.11.2001 година, во регистарската влош-
ка бр. 02043115?-8-03-000, во трговскиот регистар го запи-
ша основањето на Друштвото за производство, градеж-
ништво, трговија и услуги НАСА-ТЕРМ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово, ул. "170" бр. 44. 
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Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 
50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.40, 74.83, 74.84, 22.33, 92.34, 93.02, 93.03, 45.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица, настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои 
средства. 

Содружник: Надри Саити од Тетово, ул. "170" бр. 44. 
Управител: Надри Саити од Тетово, ул. "170" бр. 44, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3908/2001.           (31612) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I  - Скопје, со решението Трег. 

бр. 325/01 од 26.11.2001 година, во регистарската влошка 
бр. 02039575?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштво - ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ДРАМА - КОМПАНИ ДООЕЛ 
Скопје, ул. " 16 - Македонска бригада" бр. 4-2/2, Скопје. 

Основање на друштво согласно ЗТД. 
Основач - содружник на друштвото и лице овластено 

за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен 
промет е Љубен Тоточевски од Скопје - управител со не-
ограничени овластувања. 

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

Надворешна трговија: комплет надворешно-трговски 
промет со прехранбени и непрехранбени производи, зас-
тапување и посредување во промет со стоки и услуги, 
шпедиција, реекспорт, консигнација, комисиона продаж-
ба, малограничен промет со сите соседни земји, меѓунаро-
ден транспорт (превоз) на стоки и патници во земјата и во 
странство. 

Дејности на друштвото: 15.32, 15.33, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 
50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.3 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
70.32, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 93.02. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 325/01.
            (31613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4132/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043338?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги КОКА МОДА ДОО, ул. "Београдска" бр. 13, 
Скопје. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги 
КОКА МОДА ДОО. 

Скратен назив на фирма: КОКА МОДА ДОО Скопје. 
Назив на латиница: КОКА МОДА ДОО Скопје 
Седиште: ул. "Београдска" бр. 13, Скопје. 
Содружници: Енуз Рамадан, ул. "Ќемал Ататурк" 15, 

Скопје и Рахман Шаип, ул. "Алија Авдовиќ" 2/2-4, Скопје 
со Договор од 16.11.2001 година. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 
27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 29.23, 29.71, 29.72, 32.30, 
36.22, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.14, 74.81, 74.84, 92.34, 92.71, 92.72, 
93.01, 93.02, 93.04. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње и посредување во надворешнотрговскиот промет, ме-
ѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, реекспорт, 
снабдување и продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, превоз на стоки и патници во меѓународниот сооб-
раќај, туристички агенции, малограничен промет со Грци-
ја, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одго-
вара со сите свои средства. 

Лице одговорно за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Рах-
ман Шаип, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Трег, бр, 
4132/2001.           (31614) 

 
___________ 

 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4144/2001 од 27.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043350?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги НАТАЛИЈА ДООЕЛ, ул. "Коле 
Цветков" бр. 12, Велес. 

Основање на Друштво за производство, трговија и ус-
луги НАТАЛИЈА ДООЕЛ, ул. " Коле Цветков" бр. 12, Ве-
лес. 

Основач е Ристовски Душан од Велес. 
Дејности: 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 

17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
70.32, 71.10, 71.33, 74.40, 74.70, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 
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93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
малограничен промет со соседните земји, меѓународен 
транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, ус-
луги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
од друштвото во правниот промет со трети лица друштво-
то ќе одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешнотрговскиот промет е Ристовски Душан - управи-
тел со неограничени овластувања.  
      Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4144/2001.           (31615) 

 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 3975/2001 од 23.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043182?-3-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БОМИНГ - КО ДОО експорт-импорт Скопје, 
ул. "Арх. Никола Добровиќ" бр. 3-1-18. 

Основачи: Анжелика Колева од Скопје и Оливер Ко-
лев од Скопје. 

Дејности: 02.0, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
19.30, 20.51, 20.52, 26.11, 26.12, 26.13, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.26, 26.82/2, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 
29.71, 29.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11,52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.24, 63.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 73.20, 
74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње на странски фирми - лица во Р. Македонија во проме-
тот со стоки и услуги, посредување во надворешнотргов-
скиот промет на стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнационен склад, малограничен промет со соседните 
држави, компензациони работи, долгорочна производстве-
на кооперација со странско лице, меѓународна шпедиција, 
изведување градежни работи во странство, реекспорт, 
продажба на стоки во слободни царински продавници, 
агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг рабо-
ти, меѓународен транспорт на стоки и патници. 

Содружниците вложуваат:  
Анжелика Колева -79.300,00 денари или 1.300 евра  
Оливер Колев       - 79.300,00 денари или 1.300 евра 
Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Анжелика Колева - управител со неограничени овлас-

тувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3975/2001.           (31616) 
 

___________ 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1214/2000 од 14.03.2000 година, во регистарската 
влошка бр. 02026045?-6-01-000, го запиша во трговскиот 

регистар основањето на трговец-поединец на Промет на 
мало со мешовити стоки МАРКИНС ТП Јовановски Среб-
ре Ќиро Тетово, Ново пазариште на кат , лок. 31. 

52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешо-
вита стока, 

52.44/4 - трговија на мало со останати производи за 
домаќинство. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Јовановски Сребре 
Ќиро - управител без ограничувања. Содружник е Јова-
новски Сребре Ќиро. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1214/2000.           (31617) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3996/2001 од 28.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043203?-3-09-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за сметководствено 
финансиски услуги КОНТИЗ ДОО Скопје, ул. "Луј Пас-
тер" згр. 1/вл.1-п.,Скопје. 

Дејности: 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.83, 74.84. 

Во правниот промет Друштвото за сметководствено 
финансиски услуги КОНТИЗ ДОО Скопје, ул. "Луј Пас-
тер" згр. 1/вл.1-п., Скопје, ќе настапува во свое име и за 
своја сметка, во свое име и за сметка на друг, во име и за 
сметка на друг, а за обврските одговара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување на друштвото е Кочов-
ска Лидија - управител без ограничувања од Скопје, ул. 
"Тоне Томшиќ" бр. 46. 

Основач на друштвото - содружници, чиј идентитет е 
регистриран кај нотар Слободан Поповски од Скопје, ул. 
"Даме Груев" бр. 7, со нотарска легитимација бр. 006 из-
дадена од Нотарската комора на РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3996/2001.           (31618) 

___________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4076/2001 од 22.11.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02043282?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АКТИВ ДС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, 
ул. "Б. Тоска" бр. 29/32. 

Основач е Дракче Савески од Тетово ул. "Б. Тоска" бр. 
29/32. 

Дејности: 15.81/1, 21.21, 21.22, 21.23, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2 55.40, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 70.31, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.82, 74.84, 15.11, 15.33. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застапува-
ње, посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со соседните земји, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото настапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени кон 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Савески Дракче, управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4076/2001.           (31619) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег. бр. 
81/01 од 29.11.2001 година во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: се усвојува 
предлогот на ТРАНСПАРЕНТНОСТ - МАКЕДОНИЈА. 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации на ТРАНСПАРЕНТНОСТ - МАКЕ-
ДОНИЈА скратен назив ТИ - Македонија со седиште на 
ул."Ферид Бајрами" бр. 39, Скопје. 

Дејноста на здружението е: работа и развивање на про-
екти, спроведување на научни и истражувачки активности 
за проблемите на корупцијата со користење на научните 
сознанија, средства и методи, влијание на јавното 
мислење и создавање на критичка свест на јавноста кон 
корупцијата, обезбедување на експертска поддршка и 
поддршка од јавноста за активностите насочени кон 
доброто владеење, намалување и спротиставување на 
корупцијата, воспоставување на меѓународна соработка во 
оваа насока, согласно позитивните законски норми, 
соработка со сродни невладини организации и овластени 
институции во Р.Македонија, публикување и 
дистрибуција на собраните аналитички информации и 
добиените сознанија со цел создавање или спроведување 
на организирана општествена активност за проблемот на 
корупцијата. 

Со денот на запишувањето во регистарот здружението 
на граѓани ТРАНСПАРЕНТНОСТ - МАКЕДОНИЈА 
скратен назив ТИ - Македонија се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.ЗГ.бр. 
81/01.                                                                               (1187) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.бр.1159 се запишува здружението на граѓани 
КУГЛАРСКИ КЛУБ ДЕБАР МААЛО со седиште во 
Скопје на ул."Илинденска" бр. 48. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на обезбедување на услови за рекреација и сп-
ортување, развој на кугларството, обезбедување стручна 
помош во формирање на подмладок во кугларскиот спорт, 
формирање на спортска кугларска екипа, организирање на 
новогодишни турнири и обезбедување на услови за 
тренинг на најмалку 10 почетници како и соработка со 
други кугларски клубови во Републиката и надвор од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.ЗГ.бр. 175/01. 
                                                                                   (1819) 

____________ 
 
Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Планинарско смучарско друштво "ЕЛЕ-
МА" - Скопје, со седиште во Скопје со својство на правно 
лице од 12.03.1985 година се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 641 се 
запишува здружението на граѓани Планинарско смучарско 
друштво "ЕЛЕМА", Скопје со седиште на ул."Орце 
Николов" бб, при Електро-машински факултет Скопје, кое 
го застапува неговиот претседател Тони Спирковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 461/99. 
                                                                                   (1820) 

 
____________ 

 
 
Барањето на предлагачот Алпинистичко спортско ка-

чувачки клуб "Екстрем" - Скопје, за негово усогласување 
со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и 
фондации, се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Алпинистичко спортско качувачки клуб 
"Екстрем" - Скопје, со својство на правно лице од 

27.04.1993 година се во согласно со Законот за здруженија 
на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 1171 се 
запишува Алпинистичко спортско качувачки клуб 
"Екстрем"-Скопје, од Скопје, со седиште во Скопје, 
ул."Рајко Жинзифов" бр. 40. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на активирање на своите членови како и сите гра-
ѓани особено младината и подмладокот за престој и 
снаоѓање во природа, развивање љубов кон алпинизмот и 
спортското качување, соработка со другите клубови како 
и спортско натпреварувачки дух во областа на спортското 
качување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.ЗГ.бр. 312/99.  
                                                                                   (1821) 

____________ 
 
Барањето на предлагачот Македонско есперантско 

друштво "Скопје" од Скопје, за негово усогласување со 
одредбите на Законот за здруженија на граѓани и 
фондации, се уважува како основано. 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Младинско есперантско друштво "Ско-
пје" од Скопје, со својство на правно лице од 20.06.1995 
година се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 1164 се 
запишува здруженето на граѓани Младинско есперантско 
друштво "Скопје" од Скопје, со седиште во Скопје на 
ул."Даме Груев" бр. 28/4. 

Работата и активностите на здруженето ќе се одне-
суваат на популаризирање на меѓународниот јазик е-
сперанто и организира негово изучување и користење, да 
соработува и разменува искуства со други есперантски 
организации, друштва, клубови и асоцијации, да развива 
просветна, истражувачка и културна активност, да 
контактира со информативните медиуми кај нас како и да 
учествува во меѓународните есперантски средби - 
конгреси, симпозиуми и сл. во нашата Република. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, IV.ЗГ.бр.464/99.  
                                                                                   (1822) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.бр. 1167 се запишува здружението на граѓани 
Здружение на агроновинари на Република Македонија - 
МЕДИА ПЛУС Скопје, со скратено име МЕДИА ПЛУС 
Скопје, со седиште во Скопје на ул."29 Ноември" бр. 56. 

Работата и активностите на здруженето ќе се одне-
суваат на афирмирање на Р.Македонија како производ-
ствено подрачје на храна, вклучување на проекти од 
посебна важност за македонскиот аграр, презентација на 
најновите производствени и технолошки достигнувања и 
иновации, проширување на соработката со новинари од 
економските сектори и печатените медиуми во 
Р.Македонија за поголем интерес во натамошниот развој 
на аграрот со воспоставување поголема соработка со 
аграрните асоцијации. 

Здруженето на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.12.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III.ЗГ.бр. 219/01.                            
(1823) 

____________ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.бр. 1157 се запишува Црвен Крст на Град Скопје, 
со седиште на ул."11 Октомври" бр. 42 а. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за Црвениот 
крст на Република Македонија, и е утврдено својство на 
правно лице согласно член 6 од истиот закон. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.ЗГ.бр. 210/01.  
                                                                                   (1915) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.бр. 1169 се запишува Црвениот крст на општина 
Гази Баба, со седиште на ул."Петре Георгиев" бб, Скопје. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за Црве-
ниот крст на Република Македонија, и е утврдено својство 
на правно лице согласно член 6 од истиот закон. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.ЗГ.бр. 217/01.        
                                                                                   (1916) 

____________ 
 
Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 20/01 од 

25.12.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани 
го запиша Здружението на пчелари од општина Гевгелија 
"НЕКТАР". 

Име на субјектот: Здружение на пчелари на општина 
Гевгелија "НЕКТАР". 

Седиште на субјектот: ул."Бран Петрушев", бб во Гев-
гелија. 

Цели и задачи на субјектот: Зачленување на сите пче-
лари од општината и љубители на пчеларството, стручно 
да им помага, да се грижи за набавка на инвентар и 
кошници, роеви матици, нуклеуси и друго, да организира 
практични работи на откривање и запознавање со 
болестите на пчелите и др. 

Лице овластено за застапување: Димитар Варелов од 
Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ.бр. 20/01. (1465) 
____________ 

 
Се врши измена во решението Зг.бр. 17/00 од 

17.05.2000 година во кое во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под 
рег.бр. 19, е запишано Здружението - Хуманитарна 
организација "ШЕФКАТ" - Гостивар, се брише лицето за 
застапување на Здружението Бујар Карадеми, а се 
запишува лицето кое го застапува Здружението Ерџан 
Челез од Гостивар. 

Во другиот дел решението останува неизменето. 
Од Основниот суд во Гостивар, Зг.бр. 17/00.  (2095) 

____________ 
 
Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 1/02 од 

16.01.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации го запиша Здружението на граѓани Центар за 
култура и фолклор "Кочани" со седиште во Кочани, 
ул."Маршал Тито" бр. 36. 

Овластено лице за застапување на здружението е Ва-
сил Ангелов од Кочани, ул."4-та Македонска Бригада" бр. 
38-А, претседател на здруженето. 

Работата и активностите на Здруженето се однесуваат 
на дејности и активности насочени кон развивање на 
културно-уметничката дејност и културно-уметничкиот 
забавен живот на учениците, студентите, младинците и 
други преку нивна поголема застапеност во 
оспособувањето и едукација во областа на културата, 
учество во структурите кои одлучуваат во сферата на 
културата и соработка со други организации и здруженија 
и асоцијации кои се занимаваат со слична дејност, заради 
остварување на правата на уметниците како посебна 
професионална дејност и афирмирање на традицијата на 
фолклорците и уметниците. 

Здружението на граѓани Центар за култура и фолклор 
"Кочани" од Кочани, стекнува својство на правно лице на 
16.01.2002 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг.бр. 1/02.       (1974) 
____________ 

 
Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и 

фондации под ЗГФ.бр. 1/02 Здружение на граѓани со име 
"АСТРАИОН" - Струмица кое е основано заради заштита 
и остварување на правата од областа на финансиите. 

Здруженето ќе дејствува на територијата на општина 
Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на ул."Кирил 
и Методи" бр. 36, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ.бр.1/02.(1950) 
 
 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 

Основниот суд Гевгелија објавува дека со решение на 
овој суд Ст.бр. 34/01 од 25.12.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУ "ПУТНИК 
ГЕВГЕЛИЈА" од Гевгелија со седиште на ул. "Миле Пеца-
нов" бр. 11 и жиро сметка бр. 41610-601-58793 при ЗПП 
Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната пос-
тапка над должникот "Путник Гевгелија" од Гевгелија, вед-
наш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
во Скопје. 

Од Основниот суд Гевгелија.                              (1992) 
___________ 

 
Основниот суд Гевгелија објавува дека со решение на 

овој суд Ст.бр. 35/01 од 25.12.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДПУТ "ТИМ" ДО-
ОЕЛ извоз-увоз од Валандово со седиште на ул. "Првомај-
ска" бр. 8 и жиро сметка бр. 41301-601-64189 при ЗПП 
Струмица, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната пос-
тапка над должникот "ТИМ" од Валандово, веднаш се зак-
лучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
во Скопје. 

Од Основниот суд Гевгелија.                              (1991) 
___________ 

 
Основниот суд Гевгелија објавува дека со решение на 

овој суд Ст.бр. 37/01 од 25.12.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ДОО "СОЛУН" 
увоз-извоз од Гевгелија со седиште на ул. "М. Тито" бр. бб 
и жиро сметка бр. 41610-601-23098 при ЗПП Гевгелија, но 
истата не се спроведува заради немање на имот од кој би 
се намириле трошоците на стечајната постапка над дол-
жникот "Солун" увоз-извоз од Гевгелија, веднаш се заклу-
чува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд 
во Скопје. 

Од Основниот суд Гевгелија.                              (1990) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 

161/2001 од 6.12.2001 година отвори стечајна постапка 
према должникот Приватното претпријатие за производ-
ство, трговија на големо и мало "Скандио" експорт-им-
порт Прилеп со седиште на ул. " Д. Наредникот" бр. 61, 
запишан во регистарската влошка бр.  1-15452 на Окруж-
ниот стопански суд Битола, со жиро сметка 41100-601-
30624 во ЗПП - Прилеп, со дејност трговија на мало со 
текстил и конфекција. 

Стечајната постапка према должникот не се спроведу-
ва но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп Ст. бр. 161/2001. 
                                            (1818) 
__________________________________________________ 

 
Л И К В И Д А Ц И И  

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд II. Л. бр. 666/2001 од 27.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ТАЈМ" 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Беровска" бр. 4/4-18, со жиро 
сметка 40100-601-339375. 

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски 
од Скопје со стан  на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (910)         
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шението на овој суд II. Л. бр. 190/2001 од 27.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско, услужно претпријатие "ЛЕД ЦЕПЕ-
ЛИН" увоз-извоз ДОО Скопје, ул."Девал" бр. 46 б, со жи-
ро сметка 40100-601-143067. 

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски 
од Скопје со стан  на бул."АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (911)         
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 355/2001 од 08.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и внатрешен и надворешен 
промет "УРУМОВИ" ДОО Скопје, ул."Народен Фронт" 
бр. 15/1-9, со жиро сметка 40100-601-360509. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски 
од Скопје со стан  на ул."Дрезденска" бр. 15/1-9, тел. 378-
979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (912)         
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 365/2001 од 14.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "БОРО ТРЕЈД" увоз-из-
воз Скопје, с. Петровец, ул."12" бр. 25, со жиро сметка 
40110-601-373689. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски 
од Скопје со стан  на ул."Дрезденска" бр. 15/1-9, тел. 378-
979. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (913)         
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 366/2001 од 23.11.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ГРЕ-
МАТ" увоз-извоз ПО Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 17/1, 
со жиро сметка 40100-601-318142. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Пророчиќ 
од Скопје со стан  на ул."Маршал Тито" бр. 17/1. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (1183)            

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот должник 
на ден 28.02.2002 година во 10,00 часот во барака бр. 4, 
соба бр. 6 при овој суд. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 805/2000 од 31.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕЛА" ДОО 
експорт-импорт Скопје, ул."Австралиска" бр. 31, со жиро 
сметка 40120-601-0036584. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје со стан  на ул."Беровска" бр. 2-2/15, тел. 526-
250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (1188)            
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд I. Л. бр. 147/2001 од 13.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет на големо и мало 
"СИЛМЕН КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз  Скопје, ул."Хо Ши 
Мин" бр. 421-а, со жиро сметка 40100-601-80560. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко 
од Скопје со стан  на ул."Беровска" бр. 2-2/15, тел. 526-
250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (1195)            
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 2/2002 од 11.01.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за внатрешен и надворешен промет "БИМОН-
ДИ" ЦО експорт-импорт Скопје, ул."Ѓорѓи Поп Христов" 
бр. 9 вк. 3/7, со жиро сметка 40100-601-251444. 

За ликвидатор се определува лицето Димовска Благу-
ња од Скопје со стан  на ул."Благоја Паровиќ" бр. 48-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (635)            
 

___________ 
 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-

шението на овој суд II. Л. бр. 229/1996 од 27.01.1997 годи-
на е отворена  постапка за редовна ликвидација над Прет-
пријатието за производство, услуги и трговија на големо и 
мало "ДИСИТРЕЈД" експорт-импорт ЦО Скопје, ул."Пуш-
кинова" бр. 3/2-3, со жиро сметка 40100-601-307836. 

За ликвидационен управник е определен Душко То-
девски од Скопје, ул."Беровска" бр. 2/II-15. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот дол-
жник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примерока со докази.  

Се повикуваат должниците да ги намират долговите 
према ликвидациониот должник без одлагање.  

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.               (1202)             
 

___________ 
 
 
Ликвидаторот Даница Милошеска од Скопје, ул."Цр-

вена Армија" бр. 10/2-9, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 3328/2001, објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги "ДАНА" ДООЕЛ Даница увоз-извоз 
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Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-400930 отворе-
на при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                    (915) 
___________ 

 
Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо 

Чернопеев" бр. 1а, запишан во трговскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 
1691/2001 од 15.06.2001 година, објавува дека Трговското 
друштво за промет и услуги НЕШВИЛ КОМЕРЦ Методи-
ја ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Његошева" бр. 
21, Скопје и со број на жиро сметка 40120-601-97276 при 
ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите по-
барувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија" до ликвида-
торот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна 
во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                    (916) 
___________ 

 
Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од 

Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запи-
шан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - 
Скопје со решение П. Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 
година, објавува дека Трговското друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНОЌА Владо 
и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "153" бр. 12 и со број 
на жиро сметка 41500-601-91379 отворена при ЗПП Фили-
јала-Тетово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 15 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија" до ликвидаторот со пријава во два примероци со до-
кази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                                  (1461) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 3/2002 од 

14.01.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
ДООЕЛ "ВИА" с. Ерџелија и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се бри-
ше од судскиот регистар што се води при Основниот суд 
во Штип. 

Од Основниот суд во Штип.                                (1463) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3389/2001 од 29.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02033334?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ликвидаторот на Трговското друштво за транспорт и трго-
вија увоз-извоз БСС-СЕЗГИН Сезгин ДООЕЛ с. Мелница, 
општина Чашка. 

Се запишува ликвидаторот Петрулева Весела. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (586)          

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. 

бр. 3570/2001 од 28.11.2001, во регистарска влошка бр. 
02035105?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ликвидаторот на МУЛТИНЕТ Друштво за трговија и ус-
луги ДООЕЛ ул. "Ловќенска" бр. 25, Скопје. 

Се запишува ликвидаторот Драган Величкоски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                  (588)          
 
 
 
 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л.бр. 344/01 од 25.10.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за внатрешен и надворешен промет "СКОМАК 
ТРЕЈД" ПО, ул. "Тодор Чангов" бр. 112, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-267360. 

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стоја-
новска од Скопје, ул. "М. Митевски" бр. 8/4/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-
кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (1953) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд I Л.бр. 301/2001 од 25.09.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет, услуги и трговија "ЕЛДО-
РАДО КОМПАНИ" ДОО - Скопје, с. Катланово, ул. "Сава 
Михајлов" бр. 10/3-9, Скопје, со жиро сметка 40110-601-
378227. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидато-
рот 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.                (2012) 
___________ 

 
Ликвидаторот Ѓорѓе Караѓорѓев од с. Богородица - 

Гевгелија запишан во судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I во Скопје со решение П. Трег. бр. 3288/01 об-
јавува дека Друштвото за трговија на големо и мало Кара-
ѓорѓев Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз с. Богородица - Гевгелија 
и со жиро сметка 200000008520375 отворена при Стопан-
ска банка Филијала - Гевгелија, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2058) 
___________ 

 
Ликвидаторот Миленкоска Анита од Гевгелија, ул. 

"Васо Карајанов" бр. 30, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. 
бр. 3562/2001 од 29.11.2001 година, објавува дека Друш-
твото за трговија и производство ГРЕМАТЕКС-Плалис 
ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. "Борис Кидрич" 
бр. 5 и со бр. на жиро сметка 41610-601-57317, отворена 
при ЗПП филијала Гевгелија е во ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                (2093) 
___________ 

 
Ликвидаторот Величковски Миле од Скопје запишан 

во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје 
со решение на овој суд П. Трег. бр. 2821/2001 објавува де-
ка Друштвото за производство, промет и услуги ДИВА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 36 и со 
бр. на жиро сметка 40110-601-471870 отворена при ЗПП 
Филијала - Скопје е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања по објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во 
два примерока со докази, а најдоцна денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.                 (1952) 
__________________________________________________ 
 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

 
Пасош бр. 1356735/00 издаден од УВР - Скопје на име 

Ферит  Сали, бул. "Партизански одреди" бр. 10/4, Скопје.      
(2159) 

                                                                     
Пасош бр. 1212479/99 издаден од УВР-Тетово на име 

Адеми Бесим, с. Стримница, Тетово.          (2534) 

Пасош бр. 1670299/01 на име Хисо Мехдији, с. Чолопек, 
Тетово.                                                            (28169) 
Пасош бр. 1535369 издаден од Амбасада на РМ, во Бер-

лин на име Буниамин Улицек Сали, ул. "А. Писевски" бр. 
9, Скопје.                                                       (1969) 
Пасош бр. 937198 на име Алили Абдула, ул. "М. Тито" 

бр. 120- А, Тетово.                                          (2554) 
Пасош бр. 1342860 на име Ибиши Бари, с. Групчин, 

Тетово.                                                                           (2556) 
Пасош бр. 361260 на име Тасев Александар, ул. "Пар-

тизанска" бр. 63, Струмица.                             (2306) 
Пасош бр. 1280049 на име Петре Најдов, ул. "Д. Попов" 

бр. 78, Кавадарци.                                         (1857) 
Пасош бр. 1063158 на име Абдирахим Веџети, с. М. Ре-

чица, Тетово.                                                            (2559) 
Пасош бр. 1048510 на име Шефиу Реџеп, с. Д. Бањица, 

Гостивар.                                                            (2560) 
Пасош бр. 545948 на име Горгиев Марјан, с. Добрејци, 

бр. 301, Струмица.                                            (2558) 
Пасош бр. 1039438 на име Текешаноски Садем, с. 

Канатларци, Прилеп.                                                  (2278) 
Пасош бр. 372362/99 на име Таштаноска Наташа, ул. 

"Јован С. Риле" бр. 1, Струга.                             (1920) 
Пасош бр. 252087 издаден од УВР-Гостивар на име 

Мифтари Мирсад, с. Чегране, Гостивар.                (2571) 
Пасош бр.1109066/98 издаден од УВР-Тетово на име 

Исмаиљаки Љумани, с. Порој, Тетово.          (2149) 
Пасош бр. 1651494/01 издаден од УВР-Куманово на име 

Мартин Вуковиќ, ул. "Ѓ.Ѓаковиќ" бр. 57, Куманово.            
(2162) 

                                                              
Чекови од тековна сметка бр.5947678 од бр.5575008 до 

5575012, 5482421 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петкоски Бранко, Скопје.       (1802) 

Пасош бр. 1390477 издаден од  на име Треноска Ми-
ланка, ул. "Гоце Делчев" бр. 182, Охрид.               (2186) 
Пасош бр. 1227952 издаден од УВР - Тетово на име 

Ибрахими Сундус, ул. "Ван Ваедарска" бр. 2, Тетово. 
                                                                          (2288) 
Пасош бр. 1061981 издаден од УВР - Тетово на име 

Басри Абази, с. Боговиње, Тетово.          (2289) 
Пасош бр. 1352320/00 издаден од УВР-Тетово на име 

Хасан Суљејмани, с. Чифлик, Тетово.          (2290) 
Пасош бр. 1482069/00 издаден од УВР - Тетово на име 

Бани Махмути, с. Г. Палчиште, Тетово.         (2292) 
Пасош бр. 1331843/00 издаден од УВР - Куманово на 

име Салиху Аднан, ул. "11 Октомври" бр. 70/а, Куманово.      
(2296) 

    

Чекови од тековна сметка бр. 11050826 од бр. 5599824 
до 5599831 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Саздева Ленче, Скопје.          (2152)                                                                       Чек од тековна сметка бр. 6832719 со бр. 5600196 изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Палчевски 
Никола, Скопје.                                          (2283) Пасош бр. 1024649 издаден од УВР - Куманово на име 

Сефедин  Гагми, с. Д. Коњаре, Куманово.     (2297) 
Пасош бр.361260 издаден од УВР-Струмица на име 

Тасев Александар, ул. "Партизанска" бр. 63, Струмица.            
(2306) 

                                                              
Чекови од тековна сметка со бр. 0019000301319, 

0019000301321, 0010003173837, 0010003356992, 0019000-
301321, 0020004505874, 0030001748690, 0050004850895, 
0050004850896, од бр. 0190000044425 до бр. 01900000-
44428, од бр. 0190000065285 до бр. 019000065290, 019000-
0065292, 0190000065293, 0190000065294  издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовски Величко, 
Скопје.                                                          (2372) 

Пасош бр.1538933/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Исмаиљ Имери, с. Арачиново, ул. 10 бр.70,Скопје. 

                                                                          (2315) 
Пасош бр. 1618428 издаден од  на име Мамуди Јасир, с. 

Чегране, Гостивар.                                          (2350) 
Пасош бр. 1073508/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Љоки Берат, ул. "6" бр. 49, с. Сарај, Скопје.         (2352) 
Пасош бр. 533240/94 издаден од УВР-Скопје на име 

Муарем  Исмаили, с. Инџиково ул. "Финска 2" бр. 64, 
Скопје.                                                              (376) 
Пасош бр. 1153617/98 издаден од УВР-Скопје на име 

Рукије Ибиши, ул. "А.Цесарец" бр. 5/6-2, Скопје.  2397 

Пасош бр. 792159/95 издаден од УВР-Скопје на име Му-
фишовска Биљана, ул."А.Македонски"бр.58а, Скопје.                                   
(2415) 
Пасош бр.1279147 издаден од УВР-Скопје на име 

Зекири Исмаил, ул. "Кримска" бр. 50, Скопје.     (2420) 
Пасош  бр. 1353254 издаден од УВР - Скопје на име 

Фаредин Рамадани, ул."Лисец" бр. 94, Скопје.     (2425) 
Пасош бр. 1356307/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Гоце Ристески, ул. "О.Чопела" бр. 177, Скопје.   (2501) 

Пасош бр. 1172082/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Љатифи Мурат, с. Грчец, Скопје.                          (2593) 
Пасош бр. 1397884/00 на име Сенад Калач, с. Ржанича-

но, Скопје.                                                          (2594) 
Пасош бр. 1091632/98 на име Мустафа Салајдин, ул. 

"107" бр. 35, Тетово.                                                  (32701) 
Пасош бр. 166325 на име Белули Ќани, с.Граде, Гости-

вар.                                                                              (1731) 
Пасош бр. 1400614 на име Емини Африм, с.Челопек, Те-

тово.                                                                         (28170) 
Пасош бр. 1297570 на име Цресензи Нина, ул. "Расад-

ник" брр. 1/1, Охрид. 
Пасош бр. 887166 на име Божинов Дејан, ул. "Македон-

ска" бр. 57, Св.Николе.                                      (29245) 
Пасош бр. 1342781 на име Биљали Мамудије, с.Г. Речи-

ца, Тетово. 
Пасош бр. 1342782 на име Билали Аливеби, с.Г. Речица, 

Тетово. 
Чекови од тековна сметка бр. 6384793 од бр. 6133335 до 

6133340 издадени од Комерцијална Банка АД Скопје на 
име Смоковска Василка, Скопје.                   (401) 
Чекови од тековна сметка бр. 75672/38 со бр. 5916836, 

бр. 5684613 и бр. 5684614 издадени од Комерцијална 
банка Ад Скопје на име Треноска Јовка, Скопје.                                  
(1108) 
Чекови од тековна сметка бр.5902725 со бр.6063744 и 

6063745 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Науме Радичевски, Скопје.                          (1707) 

Чекови од тековна сметка бр. 07141740 со бр 
.0005005882593 и бр. 0005005882594 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Александар Караџински, 
Куманово.                                          (1905) 
Чекови од тековна сметка бр.5511371 од бр.5743845 до 

5743850 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Каранфиловски Александар, Скопје. (1922) 
Чекови од тековна сметка бр.2057483 од бр.3625378 до 

3625382 издадени од Комецијална банка АД Скопје на 
име Ивановски Панде, Скопје.                          (2070) 

Чекови од тековна сметка бр. 9856562 од бр. 6137065 до 
6137073 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стевановска Галина, Скопје.          (2351) 
Чекови од тековна сметка бр. 05441566 со бр. 0005 

005938079, 0005005938094, 0003006069764 и 000500593 
8094 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Стаменковски Цветко, Скопје.          (2595) 
Работна книшка на име Исмаил Ибраим, с. Танушевци, 

Скопје.                                                            (403) 
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Работна книшка на име Тахири Насер, Скопје.  (409) 
Работна книшка на име Реџеп Весељ, Скопје.  (1106) 
Работна книшка на име Рамаданова Ферихан, Скопје.                

(1110) 
                                                          Работна книшка на име Улуси Садики, Куманово. 

Работна книшка на име Садат Какруки, Скопје.(410) 
Работна книшка на име Сафет Демирали, Скопје. 
                                                                          (1170) 
Работна книшка на име Исмаил Рамадани, Скопје. 
                                                                          (1171) 
Работна книшка на име Љатифи Хајдер, Скопје.1172 
Работна книшка на име Амети Бедри, Скопје. (1173) 
Работна книшка на име Абдулахи Бурханудин, Скопје.

                                                                          (1174) 
Работна книшка на име Рамадан Бајрами, Скопје.606 
Работна книшка на име Деловски Вукашин, Скопје.                                                                

(623) 
            
Работна книшка на име Златановски Дејан, Куманово.                                  

(1673) 

Работна книшка на име Сами Џемаили, Скопје.(685) 
Работна книшка на име Мемет Дурмиш,Скопје.(973) 
Работна книшка на име Рахим  Мемети,Скопје.(1092) 
Работна книшка на име Битиќ Исмет, Скопје.  (1111) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Вело, Скопје. 
                                                                                      (1249) 
Работна книшка на име Граматковски Давор, Битола.                            

(1252) 
                                                                                                                        (1679) 

Работна книшка на име Беѓироски Муса, Мак. Брод.                                                                               Работна книшка на име Акиов Орхан, Кочани.(1681) 
Работна книшка на име Јаоски Мирзат, Мак. Брод. 
                                                                          (1254) 
Работна книшка на име Мазим Љимани, Куманово.                            

(1255) 
                                                                                                                        (1683) 

Работна книшка на име Имер Даљипи, Куманово. 
                                                                          (1256) 
Работна книшка на име Дритон Даљипи, Куманово.                

(1257) 
                                                          Работна книшка на име Ичев Б. Ристо, Гевгелија. 

Работна книшка на име Авдираман Мустафа, Куманово.
                                                                          (1258) 
Работна книшка на име Феј Џел, Гостивар.       (1347) 
Работна книшка на име Реџепи Љуљзим, Скопје. 
                                                                          (1447) 
Работна книшка на име Николов Вилјан, Кочани. 
                                                                          (1448) 
Работна книшка на име Гемил Асани, Струга. 1449 
Работна книшка на име Шериф Саити, Скопје.(1450) 
Работна книшка на име Мухамед Иљази, Куманово.                

(1453) 
                                                          Работна книшка на име Николовски Николчо,Штип. 

Работна книшка на име Манумше Сељмани, Куманово.
                                                                          (1454) 
Работна книшка на име Илјаса Јашари, Куманово. 
                                                                          (1455) 
Работна книшка на име Јованоски Митре, Мак. Брод.                          

(1460) 
                                                                                                                          (1800) 

Работна книшка  на име Цинцароски Оливер, Прилеп.                
(1475) 

                                                          Работна книшка на име Бајрамоски Назиф, Струга. 

Работна книшка на име Алчева Весна, Велес.  (1490) 
Работна книшка на име Јорданов Ристо, Штип.(1493) 
Работна книшка на име Сулиманов Ервин, Крива Па-

ланка.                                                           (1497) 
Работна книшка на име Заовски Горан, Виница.1499 
Работна книшка на име Благој Петров, Кочани.1501 
Работна книшка на име Јадранка Колоска, Битола. 
                                                                          (1524) 
Работна книшка на име Ахмедов Тасмир, Делчево. 
                                                                          (1525) 
Работна книшка на име Стефанова Лидија, Св. Николе.

                                                                          (1526) 
Работна книшка на име Стојанова Анка,Штип.(1528) 
Работна книшка на име Левков Злате, Радовиш.1530 
Работна книшка на име Ристова Ѓурѓа, Богданци. 
Работна книшка на име Демирова Есма, Гевгелија. 
Работна книшка на име Петровиќ Стана, Валандово. 
                                                                          (1544) 
Работна книшка на име Врангла Ферит, Кичево.1572 
Работна книшка на име Османоски Лутфи, Кичево. 
                                                                          (1578) 
Работна книшка на име Никилоска Даниела, Гостивар. 

                                                                          (1582) 
Работна книшка на име Усеини Вели, Гостивар.1593 
Работна книшка на име Дестани Авдираман, Куманово.          

(1605) 
                                                                     Работна книшка на име Ристески Стевчо, Прилеп. 

Работна книшка на име Нефаил Исмаили, Куманово.                                  
(1609) 

                                                                          (1616) 
Работна книшка на име Амет Сулејмани, Куманово. 
                                                                                      (1620) 
Работна книшка на име Мевљан Алити, Куманово. 
                                                                          (1624) 
Работна книшка на име Вренези Сафет, Струга.1667 
Работна книшка на име Урим Рушани, Битола.(1669) 
Работна книшка на име Невзат Рушани, Битола.1670 
Работна книшка на име Зекирија Муратио, Куманово.                                  

(1672) 

Работна книшка на име Скендер Синани, Куманово. 
                                                                          (1674) 
Работна книшка на име Биљали Рамадан, Куманово. 
                                                                          (1675) 
Работна книшка на име Насер Лимани, Куманово. 
                                                                          (1677) 
Работна книшка на име Мемеди Исмет, Гостивар. 

Работна книшка на име Ружди Мустафи,Тетово.1680 

Работна книшка на име Војов Климент, Кочани.1682 
Работна книшка на име Илиевски Борчо, Кочани. 

Работна книшка на име Стоилковски Трајанче, Св. 
Николе.                                                                          (1684) 
Работна книшка на име Дуев Атанас, Гевгелија.1686 

                                                                          (1687) 
Работна книшка на име Маневска Снежанка,Скопје. 
                                                                          (1696) 
Работна книшка на име Халим Беќири, Скопје. 1697 
Работна книшка на име Далипи Џевдат, Кочани.1693 
Работна книшка на име Ќерими Вели,Куманово.1779 
Работна книшка на име Јаневски Аца,Куманово.1780 
Работна книшка на име Иса Амети, Куманово.(1785) 
Работна книшка на име Јованов Александар, Св.Николе.

                                                                          (1788) 

                                                                          (1789) 
Работна книшка на име Манев Лазо, Радовиш.(1792) 
Работна книшка на име Марија Јордановска, Скопје. 
                                                                          (1798) 
Работна книшка на име Љупчо  Петковски, Скопје. 

Работна книшка на име Јусуфи Хаким, Скопје.(1804) 

                                                                                      (1805) 
Работна книшка на име Стојаноски Горан, Охрид. 
                                                                          (1814) 
Работна книшка на име Харун Ватиќ, Скопје.  (1827) 
Работна книшка на име Мендуше Џафери, Куманово.                                  

(1829) 
Работна книшка на име Керими Кенан, Кичево.1831 
Работна книшка на име Селим Асани,Куманово.1838 
Работна книшка на име Пешов Душан, Виница. 1842 
Работна книшка на име Ордев Стојче, Штип.   (1844) 
Работна книшка на име Бочваров Спасе, Штип. 1846 
Работна книшка на име Африм Љуфи, Струга.(1851) 
Работна книшка на име Латевска Васка, Гевгелија. 
                                                                          (1863) 
Работна книшка на име Фатима Џолека,Прилеп.1864 
Работна книшка на име Цветановска Лидија,Битола. 
                                                                          (1874) 
Работна книшка на име Горан Цветковски, Куманово. 

                                                          (1875) 
Работна книшка на име Соња Колевска, Гевгелија. 
                                                                          (1877) 
Работна книшка на име Моника Велкоска, Прилеп. 
                                                                          (1881) 
Работна книшка на име Костоски Трајко, Прилеп. 
                                                                          (1882) 

                                                                          (1883) 
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Работна книшка на име Абдоски Далип, Струга.1887 
Работна книшка на име Бошкоски Јовица, Тетово. 
                                                                          (1888) 
Работна книшка на име Стаменков Благој, Кочани.                                                              

(1891) 
            
Работна книшка на име Дорич Светлислав, Куманово.                                  

(2155) 

Работна книшка на име Фатмир Зимбери, Куманово. 
                                                                          (1893) 
Работна книшка на име Бектешовски Емин, Куманово. 

                                                                          (1894) 
Работна книшка на име Вељаноски Вукашин, Тетово.                             

(1895) 
                                                                                                                        (2165) 

Работна книшка на име Зекирија Селим,Скопје.1913 
Работна книшка на име Ѓорѓиев Кољо, Штип.  (1921) 
Работна книшка на име Џеваир Алили, Тетово. 1923 
Работна книшка на име Ацески Марјан, Охрид. 1924 
Работна книшка на име Петковски Бобан, Кратово. 
                                                                          (1925) 
Работна книшка на име Јакимовски Тони, Крива Пала-

нка.                                                                          (1926) 
Работна книшка на име Петришевска Маријана, Кума-

ново.                                                                          (1928) 
Работна книшка на име Реџаиљ Ќерими, Куманово. 
                                                                          (1929) 
Работна книшка на име Абдула Иљази, Куманово. 
                                                                          (1930) 
Работна книшка на име Гзим Зејадини, Куманово. 
                                                                          (1934) 
Работна книшка на име Јетула Рамадан, Скопје.1940 
Работна книшка на име Љупчо Трифунов, Кочани. 
                                                                          (1941) 
Работна книшка на име Александра Здравкова, Кочани.

                                                                          (1942) 
Работна книшка на име Наташа Михајловска, Кочани.         

(1944) 
                                                                           Работна книшка на име Стоил Манасиевски, Делчево.                                  

(2325) 
Работна книшка на име Љутви Митат, Скопје. (1965) 
Работна книшка на име Балоски Томислав, Струга. 
                                                                          (1966) 
Работна книшка на име Никола Нешовски, Скопје. 
                                                                          (1970) 
Работна книшка на име Владимир Попов, Скопје. 
Работна книшка на име Коркоска Валентина, Скопје.                

(1995) 
                                                          Работна книшка на име Илиев Јонче, Радовиш.  2344 

Работна книшка на име Илиевски Дејан, Скопје.1999 
Работна книшка на име Јасмина Ранѓеловиќ, Куманово.

                                                                          (2024) 
Работна книшка на име Фазлиу Башким,Струга.2025 
Работна книшка на име Белги Арифи,Куманово.2026 
Работна книшка на име Владимир Спасовски, Куманово.

                                                                          (2027) 
Работна книшка на име Арифи Нухи, Куманово.2029 
Работна книшка на име Гулевска Лилјана, Битола. 
                                                                          (2032) 
Работна книшка на име Митров Момчило, Гевгелија.                

(2034) 
                                                                                                                                                (2381) 

Работна книшка на име Димитрова Силвана, Гевгелија.
                                                                          (2036) 
Работна книшка на име Стојанов Љубе, Велес.(2040) 
Работна книшка на име Костовска Гена, Велес. 2041 
Работна книшка на име Дервиши Тефур,Струга.2044 
Работна книшка на име Манасиева Искра, Мак. Каме-

ница.                                                                          (2051) 
Работна книшка на име Костадинов Коле, Делчево. 
                                                                          (2052) 
Работна книшка на име Симеонова Даниела, Виница.                          

(2053) 
                                                                                                                          (2469) 

Работна книшка на име Колевска Весна, Битола. 
                                                                          (2080) 
Работна книшка на име Котески Душко, Охрид.2081 
Работна книшка на име Ирена Богдановска, Скопје. 
                                                                          (2091) 
Работна книшка на име Билјана Горановска, Скопје. 
                                                                          (2092) 
Работна книшка на име Дамјановска Вероника, Скопје.

                                                                          (2099) 
Работна книшка на име Снежана Јовановска-Ацева, 

Скопје.                                                                           (2115) 
Работна книшка на име Боневски Маријан, Скопје. 
                                                                          (2135) 

Работна книшка на име Саво Станковиќ, Скопје. 
                                                                          (2136) 

Работна книшка на име Сабиле Нухија, Куманово. 
                                                                          (2157) 
Работна книшка на име Иса Сулимани, Куманово. 
                                                                          (2160) 
Работна книшка на име Сашо  Ливрински, Скопје. 

Работна книшка на име Кочева Сузана, Гевгелија. 
                                                                          (2171) 
Работна книшка на име Шефити Ајредин, Струга. 
                                                                          (2175) 
Работна книшка на име Реамазан Севдет, Струга. 
                                                                          (2176) 
Работна книшка на име Бајрами Шукри, Струга.2177 
Работна книшка на име Асаноски Муамер, Кичево. 
                                                                          (2178) 
Работна книшка на име Софче Јанева, Гевгелија. 
                                                                          (2180) 
Работна книшка на име Стамен Стојменовиќ, Куманово.

                                                                          (2220) 
Работна книшка на име Лазаров Војчо, Виница. 2221 
Работна книшка на име Панте Спасов, Кочани. 2235 
Работна книшка на име Дамески Зоре, Прилеп. 2262 
Работна книшка на име Ташкоски Нове,Прилеп.2264 
Работна книшка на име Кадриоски Ваџид, Струга. 
                                                                          (2268) 
Работна книшка на име Мерсими Асим, Струга.2269 
Работна книшка на име Симиќ Перо, Мак.Брод.2270 
Работна книшка на име Пилатова Стојка, Штип.2277 

Работна книшка на име Лазаров Војчо, Виница. 2326 
Работна книшка на име Шуманска Елизабета, Скопје.                                  

(2355) 
Работна книшка на име Рамадан Шабани,Скопје.2356 
Работна книшка на име Кирче Здравески,Скопје.2357 
Работна книшка на име Ибровиќ Фатиме, Штип.2343 

Работна книшка на име Никола Иванов, Гевгелија. 
                                                                          (2345) 
Работна книшка на име Спасовски Митре, Скопје. 
                                                                          (2377) 
Работна книшка на име Нешовска Виолета, Скопје. 
                                                                          (2379) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Тони, Скопје. 
                                                                          (2380) 
Работна книшка на име Крстевски Зоран, Скопје.   

Работна книшка на име Беџет Идризи, Скопје.(2384) 
Работна книшка на име Софијанов Горан, Скопје. 
                                                                          (2413) 
Работна книшка на име Музафер Рустеми, Скопје. 
                                                                          (2439) 
Работна книшка на име Реџеповски Енвер, Скопје. 
                                                                          (2443) 
Работна книшка на име Гоце Величковски, Скопје. 

Работна книшка на име Глигоров Дејан, Скопје.2596 
Воена книшка на име Наков Бобан, Скопје.     (1104) 
Воена книшка на име Костовски Мирослав, Скопје. 
                                                                          (1105) 
Воена книшка на име Спасовски Станимир, Скопје. 
                                                                            (412) 
Воена книшка на име Аметовски Орхан, Скопје. 421 
Воена книшка на име Маринковиќ Драгољуб, Скопје.                                  

(774) 
Воена книшка на име Тони Димчевски, Скопје.  1087 
Воена книшка на име Дејанов Борче, Кочани. (1251) 
Воена книшка на име Зоран Гиц, Пробиштип. (1356) 
Воена книшка на име Дејан Панов, Велес.        (1456) 
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Воена книшка на име Марјан Милановски, Куманово.                

(1498) 
                                                          Свидетелство на име Христова Милевка, Св. Николе.                                  

(1685) 
Воена книшка на име Славе Станковски, Пробиштип.                

(1527) 
                                                          Свидетелство на име Бадри Адемов, Велес.      (1688) 

Воена книшка на име Којчев Атанас, Кавадарци. 
                                                                          (1549) 
Воена книшка на име Цветковски Ристе, Кавадарци. 
                                                                          (1554) 
Воена книшка на име Балтоски Саша, Струга.(1567) 
Воена книшка на име Владо Станковски, Демир Хисар.

                                                                          (1666) 
Воена книшка на име Митевски Јаким, Кратово. 
                                                                                      (1671) 
Воена книшка на име Неделков Владо Ѓорѓи, Велес. 
                                                                          (1690) 
Воена книшка на име Вучовски Анѓеле, Скопје.1695 
Воена книшка на име Васо Витаноски, Тетово.(1781) 
Воена книшка на име Дејан Арсов, Велес.         (1782) 
Воена книшка на име Илиевски Зоран, Куманово.                                                                Свидетелства 1, 2 и 3 година издадени од на име Коце-

вска Стојна, Крива Паланка.                           (1835)                                                                                       (1783) 
Воена книшка на име Срѓан Јакимовски, Куманово. 
                                                                          (1786) 
Воена книшка на име Тустеов Сеат, Велес.       (1801) 
Воена книшка на име Леков Саше, Кратово.    (1833) 
Воена книшка на име Јовановски Моме, Кратово.  
                                                                          (1834) 
Воена книшка на име Арезановски Трајче,Веле 
Воена книшка на име Агрон Неџат Шабани, Ресен. 
                                                                          (1860) 
Воена книшка на име Ангелов Славко Душко, Кочани.

                                                                          (1872) 
Воена книшка на име Најдов Младенчо, Кавадарци. 
                                                                          (1878) 
Воена книшка на име Џеладинов Џенан, Велес. 1879 
Воена книшка на име Јусуфов Рефат, Велес.    (1959) 
Воена книшка на име Костовски Раде, Велес.  (1962) 
Воена книшка на име Нически Игор, Скопје.   (1997) 
Воена книшка на име Беџетовиќ Сабри, Скопје.2011 
Воена книшка на име Средоски Боге, Тетово.  (2050) 
Воена книшка на име Појов Ристо, Штип.         (2059) 
Воена книшка на име Азири Ашмет, Скопје.    (2089) 
Воена книшка на име Сашо Трипуновски,Скопје.2090 
Воена книшка на име Петровски Тони, Скопје.  2128 
Воена книшка на име Момчило Јовиќ, Скопје. (2156) 
Воена книшка на име Чамушев Трајче, Штип.  (2243) 
Воена книшка на име Страшо Маневски, Велес.2260 
Воена книшка на име Сованов Горан, Скопје.  (2303) 
Воена книшка на име Бранко Јованов, Штип.   (2342) 
Воена книшка на име Чакаровски Звонко, Скопје. 
                                                                          (2375) 
Воена книшка на име Емин Кенан, Скопје.       (2407) 
Воена книшка на име Сашо Блажевски, Скопје.2509 
Чековна картичка бр. 219923 со бр. 5518691, 5518692, 

5534858 и 5534859 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Перо Трајковски, Скопје.        (2016) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "11 

Октомври" с. Јеловјане - Тетово на име Феим Шерифи, 
Скопје.                                                            (885) 
Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ГУЦ "Зд-

равко Цветковски" Скопје на име Фазли  Реџепи, Скопје. 
                                                                          (1088) 
Свидетелство за 2-ра година на име Ристова Билјана, 

Штип.                                                                          (1353) 
Свидетелство на име Шабани Илбер, Тетово.  (1452) 
Свидетелство на име Миноски Дуко, Мак. Брод.1495 
Свидетелство на име Атанасова Каранфила, Радовиш.                            

(1529) 
                                                                                                                        (2055) 

Свидетелство на име Јованка Димитриева, Радовиш. 
                                                                          (1531) 
Свидетелство на име Алиоски Зеким, Прилеп.(1561) 
Свидетелство на име Зеќирија Кадрии, Тетово. 1597 
Свидетелство на име Рустеми Адем, Тетово.    (1601) 
Свидетелство на име Улуси Садики, Куманово. 1613 
Свидетелство на име Тони Иванов, Кратово.   (1668) 
Свидетелство на име Маја Андевска, Куманово.1676 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирија" 
Скопје на име Ирфан Зејнели, Скопје.          (1777) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Димитар 

Влахов" Скопје на име Андев Горјан, Скопје. 1778 
Свидетелство на име Абзи Ремзи Амети, Куманово. 
                                                                          (1787) 
Свидетелство на име Трајчева Симона, Радовиш. 
Свидетелство на име Ѓуровска Надица,Радовиш.1791 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Арсов Ванчо, 

Радовиш.                                                          (1793) 
Свидетелства за основно образование на име Демиров-

ски Фаик, Крива Паланка.                          (1803) 
Свидетелства за 1 и 2 година издадени од УСО "Дими-

тар Влахов" Скопје на име Јанкуловски Гине, Скопје.                                  
(1808) 

Свидетелство на име Ѓултен Кадију, Куманово. 1839 
Свидетелства за завршено основно училиште на име 

Идајет Кадија, Куманово.                                          (1840) 
Свидетелство за 6-одделение на име Тевиде Бајрами, 

Куманово.                                                           (1841) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Али Сабер, Ра-

довиш.                                                                        (1847) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Ајредин Атиџе, 

Радовиш.                                                          (1862) 
Свидетелство на име Асан Мемеди, Струга.      (1886) 
Свидетелство на име Илјази Герасвије, Тетово.  1889 
Свидетелство на име Ленче Богдановиќ, Куманово. 
                                                                          (1890) 
Свидетелство на име Жаклина Николова, Кочани. 
                                                                          (1892) 
Свидетелство за завршено средно образование издадено 

од Стручно училиште за глуви и наглуви - Скопје на име 
Снежанка Маневска, Скопје.          (1912) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ во  с. Бар-

довци - Скопје на име Лимановска Седие, Скопје. 
                                                                          (1914) 
Свидетелство за 1 година на име Стојановиќ Јасмина, 

Куманово.                                                          (1933) 
Свидетелство на име Ведат Мемедалија, Куманово. 
                                                                          (1937) 
Свидетелство на име Јакимов Стојче, Св. Николе. 
                                                                          (1947) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојков Зоран, 

Радовиш.                                                          (1948) 
Свидетелство на име Минов Петар, Велес.        (1949) 
Свидетелство на име Донова Драгица, Св. Николе. 
                                                                          (1983) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени 

од гим. Ј. Б.  Тито - Скопје на име Грозданоска Јулијана, 
Скопје.                                                          (2003) 
Свидетелство за завршено средно образование издадено 

од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Тодоровски 
Славчо, Скопје.                                          (2010) 
Свидетелство на име Кадриов Нухи, Велес.      (2038) 
Свидетелство на име Староџески Ќамуран, Велес. 
                                                                          (2039) 
Свидетелство на име Ангелески Горан, Прилеп.2043 
Свидетелство на име Јусуфи Неврије, Тетово.  (2045) 
Свидетелство на име Алити Хиријете, Тетово. (2046) 
Свидетелство на име Рамадан Рамадани, Тетово.2048 
Свидетелство на име Василев Емил, Пробиштип. 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од "Кирил и 
Методи" на име Стоиманов Дејан, Скопје.        (2057) 
Свидетелство за 3-ти степен на име Сефедин Фајзлие-

виќ, Раддовиш.                                                          (2060) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Лазаров Саве, 

Радовиш.                                                          (2061) 
Свидетелство на име Ржаникоски Николче, Прилеп. 
                                                                          (2079) 
Свидетелство на име Ќенан Сулимановски, Куманово.

                                                                          (2082) 



Стр. 26 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јануари 2002 
 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Н.Н. 

Борче" Скопје на име Јанковиќ Роберт, Скопје. (2113) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо 

Тасевски" Скопје на име Пељевиќ Марко, Скопје.2119 
Свидетелство за 1-ва година издадено од "Цветан 

Димов"- Скопје на име Агрон Шабани, Скопје.   (2137) 
Свидетелство на име Фаредин Рустеми, Куманово. 
                                                                          (2151) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Дејанче Тодо-

ровски, Куманово.                                           (2158) 
Свидетелства за 1, 2, и 3 година на име Стојов Благојчо, 

Делчево.                                                          (2161) 
Свидетелство на име Благица Павлова, Кочани.2163 
Свидетелство на име Нанев Тони, Св. Николе. (2166) 
Свидетелство на име Миленковиќ Бобан, Св. Николе.            

(2167) 
                                                              
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје 

на име Мицевски Методија, Скопје.          (1961) 

Свидетелство на име Везевков Дарко, Пробиштип. 
                                                                          (2169) 
Свидетелство на име Лирим Дењали, Тетово.   (2179) 
Свидетелство на име Исени Ибраим Азиз, Куманово.                 

(2219) 
                                                          Диплома издадена од гим. Зеф Љуш Марку - Скопје на 

име Агрон Ахмети, Скопје.                          (2164) 
Свидетелство на име Ментинова Благица, Делчево. 
                                                                                   (2222) 
Свидетелство на име Гордана Димитрова, Виница. 
                                                                          (2223) 
Свидетелство на име Паунов Бранко, Кочани. (2227) 
Свидетелство на име Андов Илија, Кочани.      (2231) 
Свидетелство на име Петров Гроздан, Радовиш.2258 
Свидетелство на име Крстев Роберт, Радовиш.(2259) 
Свидетелство на име Ташкоски Нове, Прилеп.(2263) 
Свидетелство на име Абдии Зилбеар, Тетово.  (2272) 
Свидетелство на име Селмани Аријети, Тетово. 2273 
Свидетелство на име Менсур Нуриши, Тетово.(2275) 
Свидетелство на име Фезула Сајим, Тетово.     (2276) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Аслани Рамизе, 

с. Виштица, Куманово.                          (2321) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Буњамин Ас-

лани, с. Виштица, Куманово.                          (2322) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Николовски Борче, 

Делчево.                                                          (2324) 
Свидетелство  на име Тренчев Предраг, Кочани.2331 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Пашов Актан, 

Св. Николе.                                                           (2336) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Пашов Мамет, 

Св. Николе.                                                          (2337) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Пашов 

Себајдин, Св. Николе.                                          (2339) 
Ученичка книшка на име Анески Томче,Прилеп.1476 
Ученичка книшка на име Чортаноски Сашо, Прилеп.             

(1865) 
    
Здравствена книшка на име Николовска Александра, 

Битола.                                                          (1691)                                                           

    
Здравствена книшка на име Андрееска Емилија, Битола.

                                                                          (1794) Ученичка книшка на име Арсова Славица, Скопје.              
(1866) 

                                                        

    
Здравствена книшка на име Димовска Александра, Би-

тола.                                                                          (1795) Ученичка книшка на име Ивана Николовска, Скопје.             
(1871) 

                                                          Здравствена книшка на име Крстевски Гоце, Битола.                                  
(1799) Ученичка книшка на име Николоска Ната, Прилеп. 

                                                                          (1884) 
Ученичка книшка на име Лековска Нина,Скопје.1931 
Ученичка книшка на име Вучкоска Божица, Прилеп.              

(1967) 
                                                            Здравствена книшка на име Томичиќ Жаклина, Битола.
                                                                          (1850) 

Ученичка книшка на име Вучкоски Трајан, Прилеп. 
                                                                          (1968) 
Ученичка книшка на име Ризова Јованка, Демир Капија. 

                                                                          (2037) 
Ученичка книшка на име Калеовска Марија, Скопје. 
                                                                          (2071) 
Ученичка книшка на име Мартин Јовчевски, Скопје. 
                                                                          (2138) 
Ученичка книшка на име Вичишка Инес,Скопје.2127 
Ученичка книшка на име Пешич  Александар, Кума-

ново.                                                                          (2148) 
Ученичка книшка на име Миленковски Мирослав, Ско-

пје.                                                                          (2286) 
Ученичка книшка на име Рашидова Мукадес, Кочани.                          

(2330) 
                                                
Здравствена книшка на име Наумовска Виолета, Битола.

                                                                          (1964) 

Индекс бр.2466 на име Марија Бејатовиќ,Скопје.1107 
Индекс бр. 5545 на име Јовановски Радослав, Скопје. 
                                                                          (1262) 
Индекс бр. 42642 на име Муча Кренар, Дебар.  (2054) 

Возачка дозвола на име Јовановски Доне, Штип.2252 
Диплома за завршено средно медицинско училиште 

издадена од "Никола Шпејн" Тетово на име Турковиќ Је-
лица, Тетово.                                                          (1168) 
Диплома на име Златковска Весна, Скопје.         (840) 
Диплома на име Петровска Емилија, Гевгелија.  1259 
Диплома на име Маја Андевска, Куманово.       (1678) 
Диплома издадена од "Гоце Делчев" гимназија на име 

Салим Зенуни, Куманово.                          (1784) 
Диплома издадена од УПУ "Лазар Личеновски" на име 

Наум Ристевски, Скопје.                          (1904) 
Диплома на име Давков Панче, Штип.          (1896) 
Диплома на име Саздовска Елизабета, Велес.  (1960) 

Диплома за завршена гимназија издадена од "Цветан 
Димов" на име Михајло Радуновиќ, Скопје.  (1998) 
Диплома на име Павловиќ Блажо, Гевгелија.   (2035) 
Диплома на име Добрила Ристоска, Тетово.      (2049) 

Диплома на име Верица Шапчева, Велес.           (2261) 
Диплома на име Карафатски Атанас, Берово.  (2323) 
Диплома на име Попов Димитар, Велес.          (2347) 
Диплома издадена од Работнички универзитет-Скопје на 

име Спасовски Митре, Скопје.          (2378) 
Диплома издадена од гим. Зеф Љуш Марку - Скопје на 

име Адеми Незакет, Скопје.                          (2419) 
Здравствена книшка на име Васил Павловски, Проби-

штип.                                                                          (1239) 
Здравствена книшка на име Петар Василевски, Штип.                                  

(1451) 
Здравствена книшка на име Стумбова Јана, Велес. 
                                                                          (1482) 
Здравствена книшка на име Огњанов Живко, Велес. 
                                                                          (1489) 
Здравствена книшка на име Гордана Јовановска, Битола.

                                                                          (1491) 
Здравствена книшка на име Костовски Оливер, Велес.                                  

(1558) 
Здравствена книшка на име Балиу Муавмет, Гостивар.

                                                                          (1589) 
Здравствена книшка на име Јордан Шулевски, Битола.

                                                                          (1629) 
Здравствена книшка на име Стамболшиевска Јулијана, 

Битола.                                                          (1630) 

Здравствена книшка на име Камчев Љубомир, Велес.                                  
(1849) 

Здравствена книшка на име Коцев Митре, Пробиштип.
                                                                          (1876) 
Здравствена книшка на име Стојанов Димче, Велес. 
                                                                          (1880) 
Здравствена книшка на име Николова Софка, Велес.                                   

(1951) 
Здравствена книшка на име Андреева Драгица, Велес. 

                                                                          (1954) 
Здравствена книшка на име Петрушевски Петре, Велес. 

                                                                          (1955) 
Здравствена книшка на име Атанасова Марија, Велес.                                  

(1957) 

Здравствена книшка на име Оцедова Наташа, Велес. 
Здравствена книшка на име Јордановски Благој, Велес. 

                                                                          (2042) 
Здравствена книшка на име Јакимов Тихомир, Проби-

штип.                                                                     (2168) 
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Здравствена книшка на име Божиновски Стојанче, Ве-

лес.                                                                          (2172) 
Здравствена книшка на име Зекиров Расим, Велес. 
Здравствена книшка на име Емануела Милошевска, Би-

тола.                                                                          (2174) 
Здравствена книшка на име Златковска Александра, Би-

тола.                                                                 (2265) 
Здравствена книшка на име Билјана Илијева, Битола.            

(2266) 
                                                              
Даночна картичка бр. 4030998357242 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име "РАДКОМ" ТДС, Скопје.                                   
(2353) 

Здравствена книшка на име Петров Томислав, Битола.
                                                                          (2267) 
Здравствена книшка на име Селмановска Ајша, Велес.

                                                                          (2346) 
Штедна книшка издадена од Стопанска банка на име 

Ѓорѓиев Славчо, ул. "Комуна 1" бр. 10, Велес.     (1689) 
Штедна книшка бр. 61891-42 издадена од Стопанска 

банка АД Скопје на име Катерина Ценевска, Скопје. 
                                                                                      (2305) 
Штедна книшка бр. 1207809 на име Димитрија Пејов-

ски, Кавадарци.                                                           (2341) 
Штедна книшка на име Стојановски Тодор, Велес. 
                                                                          (2349) 
Лична карта на име Стојановски Тодор, Велес. 
Дипломатска лична карта издадена од Министерство за 

надворешни работи Скопје на име Ендрју Хадли, Скопје.
                                                                          (1175) 
Лична карта на име Андреев Ѓоре, Велес.         (1485) 
Лична карта на име Бектеши Бедрије,Куманово.1932 
Лична карта на име Јовановски Доне, Штип.    (2247) 
Дипломатска лична карта со бр. 2561 издадена од Ми-

нистерство за надворешни работи - Скопје на име Ди-
митриус Пандазис, Скопје.                          (2307) 
Уверение за тесар зидар на име Алимоски Муса, Мак. 

Брод.                                                          (1806) 
Даночна картичка бр. 4030995240930 издадена од Упра-

ва за приходи-Скопје на име "ТРИОС КООП", Скопје.            
(1103) 

                                                              
Со содржината на Одлуката сите заинтересирани до-

машни и странски правни лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на Рудни-
ци и железарница "СКОПЈЕ-МРТТ" ДОО - Скопје, ул. "16 
Македонска бригада" - 18, секој работен ден од 08 до 14 
часот. 

Даночна картичка бр. 4011992110577 издадена од Упр-
ава за приходи-Кавадарци на име "ЗОНИ КО КОМПА-
НИ", Кавадарци.                                          (1150) 
Даночна картичка бр. 4030996171230 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име МНК ТРАДЕ ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛ, Скопје.                                          (1155) 
Даночна картичка бр. 5030993110684 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "БЕЏИК" бурекчилница, 
Скопје.                                                           (1162) 
Даночна картичка на име "ТИШКИНЕЦ"еколошко 

друштво, Струга.                                                          (1510) 
Даночна картичка на име Башоска Ленче, Охрид. 
                                                                          (1523) 
Даночна картичка бр. 5030990118293 на име Мода - 

Сељам Сади, Скопје.                                          (1836) 
Даночна картичка бр. 5030990120085 издадена од Упра-

ва за приходи Скопје на име Авто сервис "Геле" Саз-
довски Ангеле, Скопје.                                        (1837) 
Даночна картичка на име "ВИЏ-ПРОМ" ДООЕЛ, Гев-

гелија.                                                          (1858) 
Даночна картичка бр. 5030998195335 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "ДОНИ" фризерско коз-
метичко студио, Скопје.                          (1902) 
Даночна картичка бр. 5030392100618 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име ТП "Мајани", Скопје. 
                                                                          (1903) 
Даночна картичка бр. 5030999200588 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име Билјана Андреева-адвокат, 
Скопје.                                                          (2131) 
Даночна картичка бр. 4030995218187 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "ЕКОИМИЏ", Скопје. 
                                                                          (2132) 
Даночна картичка бр. 4030995218179 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "КОНЧАР ИНГ", Скопје.
                                                                          (2133) 
Даночна картичка бр. 4030992153645 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име "СТИВ-КОМЕРЦ ПРО-
ЕКТ", Скопје.                                          (2134) 

Даночна картичка на име Толески Боре, с. Пештани, 
Охрид.                                                                           (2284) 
Даночна картичка на име Пројчески Живко, ул. "М. Јор-

дан" бр. 251, Охрид.                                           (2285) 
Даночна картичка на име Башоска Ленче, Охрид.  
                                                                                      (2287) 

Даночна картичка бр. 5030998191020 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име Ниновска Даниела-адво-
кат, Скопје.                                                           (2354) 
Решение бр. 0705/4403/2: за царински  контингент из-

дадено од Министерство за Економија - Скопје на име 
МППВНТ  МИС "Агрум - Компани", Скопје.     (1654) 
__________________________________________________ 

 
О Б Ј А В И 

 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Рудници и же-
лезарница "СКОПЈЕ-МРТТ" ДОО - Скопје 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија 

за трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, на седницата одржана на 17.01.2002 година, донесе 
Одлука за трансформација на претпријатието, во соглас-
ност со Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со 
претворање на побарувањата на доверителите во траен 
влог. 

___________ 
 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Издавачкото 
претпријатие "Наша книга" - Скопје 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Дека Комисијата на Владата на Република Македонија 

за трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал, на седницата одржана на 17.01.2002 година, донесе 
Одлука за трансформација на претпријатието, во соглас-
ност со Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со 
продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запознаат 
преку непосреден увид, во деловните простории на Изда-
вачкото претпријатие "Наша книга" - Скопје, ул. "Максим 
Горки" - 21, секој работен ден од 08 до 14 часот. 
__________________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за внатрешни работи обја-
вува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2002 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач  
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-

кедонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
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2. Предмет на набавката  
Ткаенина за летни панталони и капи - 8.000 метри во 

широчина од 150 см., согласно Уредбата за униформата и 
ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 10/2000). 

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

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник 
на РМ" бр. 26/98). 

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

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

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ (во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Зако-
нот за јавни набавки) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржината на 
бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет     40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање    15 поени, 
- рок на испорака    15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 

денот на објавувањето на отворениот јавен повик во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 де-
на од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку 
писарницата на Министерството за внатрешни работи или 
лично до Комисијата  на 12.02.2002 година во 10,00 часот, 
кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

- Со понудата понудувачите да достават примерок од 
предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни 
и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

                                           Комисија за јавни набавки 
 
 
 
 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки на Министерството за внатрешни работи обја-
вува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 6/2002  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач  
Министерство за внатрешни работи на Република Ма-

кедонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката  
Канцелариски материјал, знамиња, хартии и картони - 

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

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник 
на РМ" бр. 26/98). 
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. Набавката е делива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на 

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

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-

ДУВАЧОТ (во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Зако-
нот за јавни набавки) ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за пла-
тен промет во согласност со Правилникот за содржината на 
бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригина-
лен примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на 
дејност. 
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. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет     40 поени, 
- цена     30 поени, 
- начин на плаќање    15 поени, 
- рок на испорака    15 поени. 
 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-

ДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од 

денот на објавувањето на отворениот јавен повик во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 де-
на од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку 
писарницата на Министерството за внатрешни работи или 
лично до Комисијата  на 12.02.2002 година во 12,00 часот, 
кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

- Спецификацијата може да се подигне од пријавница-
та на МВР. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, од-
носно кон кои не е приложена бараната придружна доку-
ментација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни 
и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

                                           Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки при Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕР-
ВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДАР ТХОМСОН РСМ-970  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 01/2002 е Уп-

равата за цивилна воздушна пловидба (УЦВП) на Репуб-
лика Македонија-Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за на-
бавка на резервни делови за радар Тхомсон РСМ-970, во 
по еден примерок и тоа: 

1. Дисплаѕ панел ПДА 13602 
2. Мултипоњер супплѕ цард ТБС 2970 
3. ЦПУ цард ТСЕ 12202 
4. Рам цард МАК-68 Е РАМ-Р 
5. 4 цханнелс цард МАК-68 Е ТТЅ-Д  
6. Њатцхдог цард МАК-68 Ф СЊД-А 
7. Дисплаѕ 4205 ОРТ-А1 
8. ТТЕ 144 цард. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите заинтересирани домашни и странски прав-
ни и физички лица. 

1.4. Постапката за повикот ќе се спроведува со Отво-
рен повик во согласност со Законот за јавни набавки на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 26/98). 

 
2. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Доказ за финансиска и економска способност-бо-

нитет од Централниот регистар во оригинал или копија за-
верена кај нотар и потврда од Управата за јавни приходи 
за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не 
постари од шест месеци од денот на поднесувањето (за 
домашните правни и физички лица) или ревизорски из-
вештај од реномирана ревизорска институција регистрира-
на за вршење ревизија (за странско правно или физичко 
лице). 

2.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидаци-
ја и дека не му е изречена правосилна судска мерка забра-
на за вршење на дејност. 

2.3. Извод од регистрација. 
2.4. Референца-список на главни испораки на стоки 

или извршени услуги од сличен карактер во последните 3 
години, со износи, датуми на испорака и добавувачи. 

2.5. Технички опис и карактеристики или проспектен 
материјал за наведената опрема. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
- Цена на набавка   70 поени; 
- Рок на испорака   10 поени; 
- Гаранција за производите  10 поени; 
- Начин на плаќање   10 поени. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудата и придружната документација треба да 
се достават во затворен плик кој содржи два затворени и 
запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев 
агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот 
на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на понудува-
чот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката "понуда" која ја 
содржи финансиската документација. 

4.3. Претставниците на понудувачите треба да доста-
ват писмено овластување за нивно учество на јавното от-
ворање. 

 
 
 

4.4. Целокупната документација треба да биде ориги-
нал или заверени копии не постари од шест месеци. 

 
5. РОКОВИ 
5.1. Краен рок за доставување на понудата е петок, 22 

февруари 2002 година, до 12,00 часот, локално време, на 
следната адреса: Управа за цивилна воздушна пловидба, 
ул. "Даме Груев" бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот ден 
во 12,30 часот, во салата за состаноци во Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје. 
Понудите ќе бидат отворени во присуство на оние прет-
ставници на понудувачите кои ќе одберат да присуствува-
ат. 

5.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, понудите кои не ги содржат бараните документи од 
точка 2 и понудите во кои не се понудени сите делови од 
точка 1.2. нема да бидат разгледувани. 

Потенцијалните понудувачи можат да добијат поде-
тални технички информации на наведената адреса кај Ко-
мисијата за јавни набавки или кај проект менаџерот Миш-
ко Манчевски на тел. +389 2 148-248. 

 
     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки при Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА И ИНСТА-
ЛАЦИЈА-ЗАМЕНА НА ХИДРАУЛИЧКИ ПОГОН СО 
ЕЛЕКТРИЧЕН ЗА ТХОМСОН МССР АС-909 

РАДАРСКА АНТЕНА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по Отворениот повик бр. 02/2002 е Уп-

равата за цивилна воздушна пловидба (УЦВП) на Репуб-
лика Македонија-Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за на-
бавка и инсталација-замена на хидраулички погон со елек-
тричен за Тхомсон МССР АС-909 радарска антена, во се 
според содржината, карактеристиките и условите дадени 
во придружната тендерска документација (на англиски ја-
зик), која може да се подигне од Комисијата за јавни на-
бавки, кај лицето Оливера Мицевска, тел. +2 139-300, 
факс. +2 139-365, без надомест. 

1.3. Понудувачот ќе биде одговорен за изработката, 
доставувањето, инсталацијата, пуштањето во работа и си-
те неопходни фабрички поединости како и за калибрира-
њето на местото на инсталирање и неопходното тестирање 
пред прием од страна на набавувачот. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите заинтересирани домашни и странски прав-
ни и физички лица. 

1.5. Постапката за повикот ќе се спроведува со Отво-
рен повик во согласност со Законот за јавни набавки на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 26/98). 

 
2. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Доказ за финансиска и економска способност-бо-

нитет од Централниот регистар во оригинал или копија за-
верена кај нотар и потврда од Управата за јавни приходи 
за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не 
постари од шест месеци од денот на поднесувањето (за 
домашните правни и физички лица) или ревизорски из-
вештај од реномирана ревизорска институција регистрира-
на за вршење ревизија (за странско правно или физичко 
лице). 

2.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидаци-
ја и дека не му е изречена правосилна судска мерка забра-
на за вршење на дејност. 

2.3. Извод од регистрација. 
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2.4. Референца-список на главни испораки на стоки 
или извршени услуги од сличен карактер во последните 3 
години, со износи, датуми на испорака и добавувачи. 

2.5. Технички опис и карактеристики или проспектен 
материјал за наведената опрема. 

2.6. Банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста 
на понудата. 

 
3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-

НУДУВАЧ 
- Цена на набавка   60 поени; 
- Квалитет и референца  30 поени; 
- Рок на испорака и монтажа  10 поени. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудата и придружната документација треба да 
се достават во затворен плик кој содржи два затворени и 
запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев 
агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот 
на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на понудува-
чот. Првиот внатрешен плик ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката "понуда" која ја 
содржи финансиската документација. 

4.3. Претставниците на понудувачите треба да доста-
ват писмено овластување за нивно учество на јавното от-
ворање. 

4.4. Целокупната документација треба да биде ориги-
нал или заверени копии не постари од шест месеци. 

 
5. РОКОВИ 
5.1. Краен рок за доставување на понудата е вторник, 6 

март 2002 година, до 12,00 часот, локално време, на след-
ната адреса: Управа за цивилна воздушна пловидба, ул. 
"Даме Груев" бр. 1, 1000 Скопје, Р. Македонија. 

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши истиот ден 
во 12,30 часот, во салата за состаноци во Управата за ци-
вилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје. 
Понудите ќе бидат отворени во присуство на оние прет-
ставници на понудувачите кои ќе одберат да присуствува-
ат. 

5.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, понудите кои не ги содржат бараните документи од 
точка 2 и понудите во кои не се понудени сите делови од 
точка 1.2. нема да бидат разгледувани. 

Потенцијалните понудувачи можат да добијат поде-
тални технички информации на наведената адреса кај Ко-
мисијата за јавни набавки или кај проект менаџерот Миш-
ко Манчевски на тел. + 2 148-248. 

 
     Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД "Електростопанство на Македонија" 
во државна сопственост Скопје, објавува 

 
Б А Р А Њ Е БР. 07-78/02 
ОТВОРЕН ПОВИК 

ПОДРУЖНИЦА РЕК "ОСЛОМЕЈ"-ОСЛОМЕЈ 
 
1. Поднесувач на барањето е АД "ЕСМ"-Скопје, Под-

ружница РЕК Осломеј. 
1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
- ударни плочи за млинови по спецификација, 
- статорни плочи од млинови по спецификација. 
1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

 
 
 
 

Постапката на повикот се спроведува со отворен по-
вик согласно Законот за јавни набавки. 

 
2. Содржина на понудата 
Понудата треба да го содржи името, адресата и седиш-

тето на понудувачот. 
Понудата треба да го содржи името на производите-

лот. 
Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни 

цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкуп-
ната вредност на целата понуда (со сите давачки во соглас-
ност со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако на-
бавката е од странство, на паритет ДДП магацин на набаву-
вачот со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на по-
нудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази во 
странска конвертибилна валута. При одлучувањето, дого-
варањето и реализацијата на набавката ќе се применува 
продажниот курс на Народна банка на Република Македо-
нија. 

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само 
еден начин недвосмислено дефиниран. 

Понудата треба да има рок на извршување на работи-
те. 

Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката 

способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратната документација 

од странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик од овластен преведувач. 

 
3. Доставување на документација 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансис-

ката и економската способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ кој го издава Централниот регистар, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да е 
оригинал или заверена копија верна на оригиналот. Пону-
дувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се 
однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од 
член 24 од Законот за јавни набавки. Претставниците на 
понудувачот треба да дадат писмено овластување за уче-
ство на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот 
за јавни набавки. Понудувачот треба да достави банкарска 
гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понуда-
та (вредност на ДДП со ДДВ) во согласност со член 55 од 
Законот за јавни набавки. 

 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач (сог-

ласно член 25 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење   40 поени; 
- квалитет на извршените работи 30 поени; 
- рок на извршување на работите  
со динамика    20 поени; 
- начин на плаќање   10 поени. 
 
5. Начин и рок на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на следната адреса: Подружница РЕК "Осломеј" с. Осло-
меј. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
15.02.2002 година во 12,00 часот во ресторанот за општес-
твена исхрана во ТЕ во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата по 
повикот нема да се разгледуваат. 

 
     Комисија за јавни набавки 
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Република Македонија 
Проект за олеснување на трговијата и транспортот  

во југоисточна Европа 
Надзор на градежни работи за изградба на Центарот за Авто-

матска обработка на податоци и Истраги 
 

КРЕДИТ БР. 3402-МК 
БАРАЊЕ ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС  

1. Ова барање за пројавување на интерес следи по ге-
нералната објава за набавки за овој проект која се појави 
во "Девелопмент Бусинесс" бр. 535 од 31 мај 2000. 

2. Владата на Р. Македонија се пријави за кредит од 
Меѓународното здружение за развој (ИДА) и има намера 
да употреби дел од средствата обезбедени со овој кредит 
за плаќањата од Договорот, означен како 

3. Услугите вклучуваат: 
Надзор на градежни работи кои се обврска на изведу-

вачот, осигурување дека работите се извршуваат според: 
(1) одобрените главни (детални) проекти и спецификации; 
и (2) одобрениот динамички план за градежните активнос-
ти, како и употреба на материјалите според пропишаниот 
квалитет и неопходни сертификати. 

4. Царинската управа на Р. Македонија сега ги повику-
ва соодветните консултанти да го пројават својот интерес 
за обезбедување на услугите. Заинтересираните консул-
танти мора да обезбедат информации кои ќе покажат дека 
тие се квалификувани за вршење на услугите (брошури, 
опис на слични задачи, искуство со слични услови, соод-
ветни квалитети на персоналот, и.т.н.). Консултантите мо-
же да се здружат за да ги зајакнат своите квалификации. 

5. Консултантот ќе биде избран во согласност со пос-
тапките наведени во Прирачникот на Светска банка: "Из-
бор и вработување на консултанти од Банкините Заемоп-
риматели", јануари 1997, дополнет во септември 1997 и ја-
нуари 1999. 

6. Заинтересираните консултанти може да добијат по-
натамошни информации од документите на долунаведена-
та адреса:  

Царинска Управа на Република Македонија, г-ѓа Сла-
ѓана Дамјаноска, "Лазар Личеноски" 13, 1 000 Скопје, Ма-
кедонија, тел.: +389 2 116 188 (локал 110), факс: +389 2 
237 832. 

7. Пријавувањата на интерес мора да бидат доставени 
до горенаведената адреса не подоцна од 28 февруари 2002 
година.  

Република Македонија 
Проект за олеснување на трговијата и транспортот во југо-

источна Европа 
Ревизија на Главен Проект за изградба на Г.П. Табановце и ре-

конструкција на Г.П. Деве Баир и Ќафасан 
 

КРЕДИТ БР. 3402-МК 
БАРАЊЕ ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС  

8. Ова барање за пројавување на интерес следи по ге-
нералната објава за набавки за овој проект која се појави 
во "Девелопмент Бусинесс", бр. 535 од 31 мај 2000. 

9. Владата на Р. Македонија се пријави за кредит од 
Меѓународното здружение за развој (ИДА) и има намера 
да употреби дел од средствата обезбедени со овој кредит 
за плаќањата од Договорот, означен како 

10. Услугите вклучуваат: 
Техничка контрола-ревизија на сите фази од Главниот 

Проект за изградба на Г.П. Табановце и реконструкција на 
Г.П. Деве Баир и Ќафасан. Ревидентот е должен да ги зас-
тапува интересите на клиентот, да ги исполнува неговите 
барања, во согласност со техничките правила и стандарди. 

11. Царинската Управа на Р. Македонија сега ги пови-
кува соодветните консултанти да го пројават својот инте-
рес за обезбедување на услугите. Заинтересираните кон-
султанти мора да обезбедат информации кои ќе покажат 
дека тие се квалификувани за вршење на услугите (брошу-
ри, опис на слични задачи, искуство со слични услови, со-
одветни квалитети на персоналот, и.т.н.). Консултантите 
може да се здружат за да ги зајакнат своите квалифика-
ции. 

12. Консултантот ќе биде избран во согласност со пос-
тапките наведени во Прирачникот на Светска банка: "Из-
бор и вработување на консултанти од Банкините Заемоп-

риматели", јануари 1997, дополнет во септември 1997 и ја-
нуари 1999. 

13. Заинтересираните консултанти може да добијат по-
натамошни информации од документите на долунаведена-
та адреса:  

Царинска Управа на Република Македонија, г-ѓа Сла-
ѓана Дамјаноска, "Лазар Личеноски" 13, 1 000 Скопје, Ма-
кедонија, тел.: +389 2 116 188 (локал 110), факс: +389 2 
237 832. 

14. Пријавувањата на интерес мора да бидат доставени 
до горенаведената адреса не подоцна од 28 февруари 2002 
година. 

 
Republic of Macedonia 

Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Project 
Automatic Data Processing and Investigation Center - ADPIC 

 
CREDIT NO. 3402 MK 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 
1. This Request for Expressions of Interest follows the ge-

neral procurement notice for this Project that appeared in "De-
velopment Business", issue no. 535 of May 31, 2000. 

2. The Government of the Republic of Macedonia has re-
ceived a credit from the International Development Associati-
on and intends to apply part of the proceeds of this credit to 
payments under the contract for the Supervision of Civil 
Works for construction of Automatic Data Processing and In-
vestigation Center. 

3. The Services include: 
Supervising the civil works provided by the Contractor, 

ensuring that the works are implemented acoording the: (i)en-
dorsed main (detailed) designs and specifications; and (ii)agre-
ed and endorsed with the contractor, time schedule of constru-
cation activities and using the prescribed quality materials 
with necessary certificates where required. 

4. The Customs Administration of the Republic of Mace-
donia now invites the eligible consultants to incidate their inte-
rest in providing the Services. The interested consultants must 
provide information indicating that they are qualified to per-
form the Services (brochures, description of similar assig-
nments, experience in similar conditions, availbility of approp-
riate skills among staff, etc.) Consultants may associate to en-
hance their qualifications. 

5. A consultant will be selected in accordance with the 
procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection 
and Employment of Consultants by Bank Borrowers, January 
1997, revised in September 1997 and January 1999. 

6. The interested consultants may obtain further informati-
on from Backgrund dokuments at the address given below: 

Customs Administration of the Republic of Macedonia 
Ms. Slagjana Damjanoska, Lazar Licenoski 13, 1 000 Skopje, 
Republic of Macedonia Tel: +389 2 116 188 (extension 110), 
from 09.00 to 12.00, Fax: +389 2 237 832. 

7. Expressions of interest must be delivered to the address 
above no later than February 28th, 2002. 

 
  

Republic of Macedonia 
Trade and Transport Facilitation in Southeast Europe Project 

Revision of Desing for Border Crossing Civil Works for Taba-
novce, Deve Bair and Kafasan 

 
CREDIT NO. 3402 MK 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 
8. This Request for Expressions of Interest follows the ge-

neral procurement notice for this Project that appeared in "De-
velopment Business", issue no. 535 of May 31, 2000. 

9. The Government of the Republic of Macedonia has re-
ceived a credit from the International Development Associati-
on and intends to apply part of the proceeds of this credit to 
payments under the contract for the Revision of Desing for 
Border Crossing Civil Works for Tabanovce, Deve Bair and 
Kafasan. 
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10. The Services include: Член 4 
Review all phases of Design for Civil Works for border 

crossings Tabanovce, Deve Bair and Kafasan. The Reviewer 
must represent the Clients, following his requirements, techni-
cal codes and standards, with due attention and diligence and 
using the good engineering practice. 

Со спојувањето, односно со бришењето на друштвата 
од Трговскиот регистар, содружниците од ДОО Минка и 
ДОО Гала-импорт, стекнуваат својство на содружници и 
во ДОО Минка-ДА. 

Сите права и обврски на друштвата кои се бришат ги 
презема новооснованото друштво. 11. The Customs Administration of the Republic of Mace-

donia now invites the eligible consultants to incidate their inte-
rest in providing the Services. The interested consultants must 
provide information indicating that they are qualified to per-
form the Services (brochures, description of similar assig-
nments, experience in similar conditions, availbility of approp-
riate skills among staff, etc.) Consultants may associate to en-
hance their qualifications. 

Сметководствените операции ќе се сметаат за изврше-
ни во двете друштва по денот на објавата на споју-вањето 
во "Службен весник на РМ". 

 
Член 5 

Планот за спојување ќе се достави и до регистарскиот 
суд-Основен суд во Штип. 12. A consultant will be selected in accordance with the 

procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection 
and Employment of Consultants by Bank Borrowers, January 
1997, revised in September 1997 and January 1999. 

 
Член 6 

Со денот на уписот на статусната промена-спојување 
на двете друштва во Трговскиот регистар, истовремено се 
врши и бришење на поранешните друштва ДОО Минка и 
ДОО Гала-импорт. 

13. The interested consultants may obtain further informa-
tion from Backgrund dokuments at the address given below: 

Customs Administration of the Republic of Macedonia 
Ms. Slagjana Damjanoska, Lazar Licenoski 13, 1 000 Skopje, 
Republic of Macedonia Tel: +389 2 116 188 (extension 110), 
from 09.00 to 12.00, Fax: +389 2 237 832. 

 
ДОО "Минка"                             ДОО "Гала-импорт" 

   14. Expressions of interest must be delivered to the ad-
dress above no later than February 28th, 2002. 
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Врз основа на член 622 од ЗТД, Друштвото за трговија 
и услуги Минка увоз-извоз ДОО Струмица и Друштвото 
за производство, трговија и услуги Гала-импорт увоз-
извоз ДОО Струмица, на ден 15.01.2002 година, го 
објавуваат следниот. 

 
ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ 

 
Член 1 

Учесници во спојувањето се: 
1. Друштво за трговија и услуги Минка увоз-извоз ДО-

О Струмица, ул. "Киро Абрашев" бр. 25. 
2. Друштво за производство, трговија и услуги Гала-

импорт увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Нова Стопанска 
Зона" бб, с. Добрејци. 

 
Член 2 

Спојувањето се врши со намера да се отворат 
можности за поголема ефикасност во работењето и на-
малување на трошоците при работата, постигнување 
поголемо производство и промет на поквалитетни 
производи и нудење поквалитетни услуги. 

Целта на спојувањето е двете друштва кои се 
спојуваат да престанат да работат како самостојни правни 
субјекти и да се создаде нов правен субјект. 

Со спојувањето се пренесува името од ДОО Минка и 
ДОО Гала -импорт на ДОО Минка-ДА. 

По завршувањето на постапката за спојување преста-
нува да постои правниот субјективитет на ДОО Минка и 
ДОО Гала-импорт и истите се бришат од трговскиот 
регистар. 

Правата и обврските настанати спрема трети лица во 
правниот промет до денот на спојувањето ги презема 
Друштвото за трговија, производство и услуги Минка -ДА 
ДОО. 

 
Член 3 

Основачкиот влог на ДОО Минка во вредност од 
33.672, 00 евра или 2.044,915 денари и основачкиот влог 
на ДОО Гала-импорт во вредност од 3.000,00евра или 
180.900,00 денари, со спојувањето се пренесуваат на ДОО 
Минка-ДА.  
               

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  129-036,  117-460.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
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