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1431. 
Врз основа на член 66 став 1 од Законот за градеж-

ното земјиште ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 53/2001), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИ-
ЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
ИЛИ ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат начинот и услови-

те под кои се врши трансформација на правото на ко-
ристење на градежното земјиште, сопственост на Ре-
публика Македонија во право на сопственост односно 
право на долготраен закуп. 

Член 2 
Постапката за трансформација на правото на ко-

ристење на градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија во право на сопственост односно 
право на долготраен закуп се поведува по барање на 
корисникот на градежното земјиште. 

I. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРАВО 

НА СОПСТВЕНОСТ 

Член 3 
Трансформацијата на градежното земјиште од 

член 50 на Законот за градежно земјиште на корисни-
ците на градежното земјиште по основ на поранешна 
сопственост се спроведува по барање на поранешниот 
сопственик, односно неговите наследници (барател). 

Кон барањето од став 1 на оваа уредба барателот е 
должен да приложи доказ со кој се потврдува својс-
твото на поранешен сопственик или доказ за наслед-
ник на поранешниот сопственик. 

Член 4 
Решението кое согласно член 50 став 1 од Законот 

за градежно земјиште го донесува министерот за 
транспорт и врски, задолжително содржи: 

- опис на градежното земјиште што е предмет на 
трансформацијата согласно извод од урбанистички 
план или урбанистички проект; 

- обврска на странката во рок од 6 месеци по пра-
восилноста на решението да го спроведе во јавната 
книга за запишување на правата на недвижности. 

Член 5 
Трансформацијата на градежното земјиште од 

член 51 став 1 на Законот за градежно земјиште на ко-
рисниците по основ на купени станбени и други објек-
ти на земјиште во општествена сопственост, односно 
сопственост на Република Македонија (со или без де-
финирано дворно место), кои платиле надоместок за 
земјиштето, се спроведува врз основа на договор за 
трансформација на правото на користење на градеж-
но земјиште (во натамошниот текст на оваа уредба: 
договор), по предлог на сопственикот на објектот. 

Сопственикот на објектот, за трансформацијата од 
став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните 
докази: 

- доказ за купопродажба на објектот; 
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во 

катастарот на недвижностите; 
- доказ за регулиран (платен) надоместок за корис-

тење на градежното земјиште. 

Член 6 
Трансформацијата на градежното земјиште од 

член 51 став 2 на Законот за градежно земјиште, на 
корисниците на градежното земјиште по основ на ку-
пени станбени и други објекти на земјиште во општес-
твена сопственост, односно сопственост на Република 
Македонија (со или без дефинирано дворно место), 
кои не платиле надоместок за земјиштето, се спрове-
дува врз основа на договор, по предлог на сопствени-
кот на објектот. 

Сопственикот на објектот за трансформацијата од 
став 1 на овој член должен е да ги поднесе следните 
докази: 

- доказ за купопродажба на објектот; 
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во 

катастарот за недвижностите. 

Член 7 
Договорот од член 5 и 6 задолжително се склучува 

во писмена форма и содржи: 
Страни на договорот: 
I. Република Македонија односно министерот за 

транспорт и врски. 
II. Физичко или правно лице како предлагач за 

трансформација на право на користење на градежно-
то земјиште. 

- предмет на договорот: трансформација на право-
то на користење во право на сопственост; 
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- услови за склучување на договорот: доставување 
на документација од член 5 и 6 на оваа уредба; 

- утврдување на висината на надоместокот (кога 
надоместокот не е платен); 

- начин на плаќање на надоместокот на градежно 
земјиште; 

- услови за раскинување на договорот: неисполну-
вање на обврските од договорот во поглед на плаќа-
њето на висината на надоместокот (неплаќање на две 
последователни рати) и други причини предвидени со 
општите одредби од Законот за облигации; 

- услов: неможе да се отуѓи земјиштето и објектот 
додека не се плати целосно надоместокот; 

- утврдена површина на градежно земјиште врз ос-
нова на урбанистички план. 

Договорот се изготвува во осум (8) еднообразни 
примероци од кои два за давателот на трансформаци-
јата и еден за Јавниот правобранител на Македонија. 

Член 8 
Трансформацијата на градежното земјиште од 

член 51 став 3 на Законот за градежно земјиште на ко-
рисниците на градежното земјиште кое им е доделено 
на трајно користење и изградиле објект, правото на 
користење се трансформира во право на сопственост 
врз основа на договор со поднесување на предлог од 
страна на корисникот. 

Корисникот од став 1 на овој член должен е да ги 
поднесе следните докази: 

- доказ за трајно користење на земјиштето; 
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во 

катастарот на недвижностите; 
- доказ за регулиран (платен) надоместок за корис-

тење на градежното земјиште. 
За содржината на договорот од став 1 на овој член, 

соодветно се применуваат одредбите од член 7 на оваа 
уредба. 

Член 9 
Трансформацијата на градежно земјиште од член 

54 на Законот за градежно земјиште, по основ на до-
делување на градежно земјиште или по основ на ко-
ристење на објект изграден на градежно земјиште за 
вршење на стопанска или друга дејност на општестве-
но-правно или друго лице, се спроведува по решава-
њето на денационализацијата на градежното земјиш-
те, на начин утврден со оваа уредба. 

Член 10 
Трансформацијата на градежното земјиште од 

член 55 став 1 на Законот за градежно земјиште, на 
корисниците на градежното земјиште на кои земјиш-
тето им е доделено по пат на јавно наддавање односно 
непосредна спогодба (платено), се спроведува врз ос-
нова на договор, а по предлог на корисникот. 

Корисникот од став 1 на овој член должен е да ги 
поднесе следните докази: 

- доказ за остварено право на користење; 
- имотен лист или друг доказ од евиденцијата во 

катастарот на недвижностите; 
- доказ за регулиран (платен) надоместок за корис-

тење на градежното земјиште. 
За содржината на договорот од став 1 на овој член, 

соодветно се применуваат одредбите од член 7 на оваа 
уредба. 

II. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КО-
РИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПС-
Т В Е Н О С Т НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

ВО ПРАВО НА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

Член 11 
Правото на користење на градежно земјиште сопс-

твеност на Република Македонија може да се тран-
сформира во право на долготраен закуп врз основа на 
договор за долготраен закуп, а на предлог на корисни-
кот на земјиштето (барател). 

Кон предлогот од став 1 на овој член корисникот 
приложува доказ за остварено право на користење и 
имотен лист. 

Член 12 
Договорот од член 10 на оваа уредба задолжител-

но се склучува во писмена форма и содржи: 
Страни на договорот: 
I. Република Македонија односно Министерството 

за транспорт и врски. 
II. Физичко или правно лице како барател за тран-

сформација на правото на користење на градежното 
земјиште. 

- предмет на договорот: право на долготраен закуп; 
- рок на долготраен закуп; 
- услови за склучување на договорот: доставување 

на документација за остварено право на користење на 
земјиштето и имотен лист; 

- утврдување на висината и начинот на плаќање на 
закупнината на надоместокот; 

- услови за раскинување на договорот: неисполну-
вање на обврските од договорот во поглед на плаќа-
њето на висината на закупнината (неплаќање на две 
последователни рати); 

- начинот на плаќање на закупнината. 
Договорот за трансформација на правото на ко-

ристење на градежното земјиште во долготраен закуп 
се изготвува во осум (8) еднообразни примероци од 
кои два за давателот на трансформацијата и еден за 
Јавниот правобранител на Македонија. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5452/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1432. 
Врз основа на член 13, став 4 од Законот за гра-

дежното земјиште ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 53/2001), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ-
ТО, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА 
ПОСЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУВЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба поблиску се пропишуваат начинот 

и постапката за отуѓување, давањето под закуп, виси-
ната на надоместокот и посебните трошоци на постап-
ките за отуѓување и давањето под закуп на градежно-
то земјиште сопственост на Република Македонија. 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ОТУЃУВАЊЕ 
Член 2 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија се отуѓува по пат на јавно наддавање и со 
непосредна спогодба. 

А. Отуѓување на градежно земјиште по пат 
на јавно наддавање 

Член 3 
Градежното земјиште сопственост на Република 

Македонија се отуѓува по пат на јавно наддавање со 
објава од страна на Министерството за транспорт и 
врски во средствата за јавно информирање. На објава-
та можат да пријават учество сите домашни физички 
и правни лица. 
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Објавата од став 1 на овој член содржи: 
- податоци за градежното земјиште кое е предмет 

на отуѓувањето; 
- почетната цена по м2 за земјиштето; 
- рок за поднесување и начин на поднесување на 

пријавите за учество; 
- депозит за учество на јавното надавање; 
- начин на спроведување на наддавањето; 
- место и време на одржување на јавното наддава-

ње. 
Член 4 

Постапката за јавното наддавање од член 3 на оваа 
уредба ја спроведува Комисија формирана од минис-
терот за транспорт и врски. 

Член 5 
Комисијата од член 4 на оваа уредба, по приемот 

на пријавата во определениот рок утврдува дали при-
јавите се комплетирани во согласност со условите од 
објавата. 

Член 6 
I. На јавното наддавање учествуваат подносители-

те на комплетните пријави или нивните овластени 
полномошници или застапници. 

II. Јавното наддавање од член 3 на оваа уредба поч-
нува на објавеното место и време со објавување на 
присутните подносители на пријави за наддавање. 

Член 7 
На подносителите на пријавите за јавно наддавање 

кои ќе се откажат од учество во јавното наддавање, 
пред почетокот на јавното наддавање им се враќа де-
позитот за учество на јавното наддавање, намален за 
трошоците на постапката, како и на учесниците во 
јавното наддавање кои не понудиле најповолна цена. 

Член 8 
Јавното наддавање отпочнува со објавувањето на 

почетната цена и се спроведува по пат на поединечно 
и постапно наддавање од страна на учесниците во над-
давањето. 

Почетната цена на јавното наддавање не смее да 
биде пониска од утврдената цена во табеларниот прег-
лед на Методологијата за определување на висината 
на надоместокот за трансформација на градежното 
земјиште. 

За текот на јавното наддавање Комисијата води за-
писник. 

Член 9 
За најповолен понудувач по м2 се смета понудува-

чот на последната понудена цена по м2 и усно повторе-
на по трет пат од страна на Комисијата. 

Комисијата по завршувањето на јавното наддава-
ње со писмено известие го определува најповолниот 
понудувач и рокот за пристапување кон склучување 
на договорот. 

Член 10 
За текот на јавното наддавање учесниците имаат 

право на приговор во рок од 8 дена по јавното надда-
вање. По приговорот одлучува со решение министе-
рот за транспорт и врски. 

Решението од став 1 на овој член е конечно со не-
говото доставување. 

Член 11 
По завршувањето на постапката за јавно наддава-

ње со понудувачот чија понуда е прифатена како нај-
поволна, министерот за транспорт и врски склучува 
договор за отуѓување на градежно земјиште. 

На договорот од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за облигациони 
односи. 

Б. Отуѓување на градежно земјиште по 
пат на непосредна спогодба 

Член 12 
Градежно земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија се отуѓува со непосредна спогодба во следни-
те случаи: 

- кога и на повтореното јавно наддавање за отуѓу-
вање не се јавиле заинтересирани домашни физички и 
правни лица; 

- за потребите на верските заедници за изградба на 
верски објекти предвидени со важечките урбанистич-
ки планови; 

- дооформување на градежна парцела предвидена 
со урбанистички план, доколку сопственикот има по-
веќе од 50% од градежната парцела; 

- за изграден објект со градежна документација, на 
градежно земјиште на кое не е стекнато корисничко 
право; 

- за изграден објект до 01.02.1996 г. без одобрение 
за градење, а вклопен во урбанистички план; 

- за изградба на објекти на дипломатски конзулар-
ни претставништва како и организации и специјализи-
рани агенции на ОН и Советот на Европа по претход-
на согласност на министерот за надворешни работи; 

- градежно земјиште кое согласно Законот за екс-
пропријација е експроприрано, а е постигната соглас-
ност во замена да се даде друго градежно земјиште; 

- за изградба на административно-деловни, индус-
триски и други стопански објекти, јавни спортско-рек-
реативни, станбени објекти и комплекси по предлог 
на правно лице во мешовита состојба регистрирано во 
трговскиот регистар на Република Македонија, врз 
основа на инвестициона програма, усвоена од минис-
терот за транспорт и врски. 

Член 13 
Правото на сопственост на градежното земјиште 

отуѓено согласно член 12 на оваа уредба се стекнува 
врз основа на договор за отуѓување на градежно зем-
јиште по предлог на заинтересираната страна. 

Член 14 
Договорот од член 13 задолжително се склучува во 

писмена форма и содржи: 
1. Страни на договорот: 
1. Република Македонија односно Министерство за 

транспорт и врски. 
II. Физичко или правно лице предлагачи за склучу-

вање на договорот. 
2. Предмет на договорот: 
- Отуѓување на градежно земјиште за изградба на 

објектот за кој е отуѓено земјиштето со непосредна 
спогодба во одреден рок. 

3. Утврдување на висината на цената и начинот на 
плаќање. 

4. Услови за раскинување на договорот неизградба 
на објектот во договорениот рок. 

Член 15 
Цената на градежното земјиште што се отуѓува по 

пат на непосредна спогодба не може да биде пониска 
од цената утврдена со табеларниот преглед на Мето-
дологијата за определување на надоместокот за тран-
сформација на градежното земјиште. 

III. ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 

Член 16 
Градежно земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија може да се даде под долготраен закуп на до-
машни физички и правни лица. 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија може да се даде под долготраен закуп на 
странски физички и правни лица под услови утврдени 
во Законот за сопственост и други стварни права. 

Долготрајниот закуп може да трае најмногу до 99 
години. 

Член 17 
Давањето на градежното земјиште сопственост на 

Република Македонија под долготраен закуп може да 
се врши со јавно наддавање со непосредна спогодба. 
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А. Давање под долготраен закуп по 
пат на јавно наддавање 

Член 18 
Градежното земјиште сопственост на Република 

Македонија се дава под долготраен закуп по пат на 
јавно наддавање со објава од страна на Министерство-
то за транспорт и врски во средствата за јавно инфор-
мирање. На објавата можат да пријават учество сите 
домашни и странски физички и правни лица. 

Објавата од став 1 на овој член содржи: 
- податоци за градежното земјиште кое се дава под 

долготраен закуп; 
- почетната цена на закупнината; 
- рок за поднесување и начин на поднесување на 

пријавите за учество; 
- депозит за учество на јавното надавање; 
- начин на спроведување на наддавањето; 
- место и време на одржување на јавното наддава-

ње; 
- известие за странските физички и правни лица 

кои ќе земат учество во јавното наддавање дека пред 
склучувањето на договорот треба да се прибават сог-
ласности од надлежните министерства (Министерство 
за правда и Министерство за финансии). 

Член 19 
Постапката за јавното наддавање од член 18 на 

оваа уредба ја спроведува Комисија формирана од ми-
нистерот за транспорт и врски. 

Член 20 
Комисијата од член 19 на оваа уредба по приемот 

на пријавата во определениот рок утврдува дали при-
јавите се комплетирани во согласност со условите од 
објавата. 

Член 21 
На јавното наддавање учествуваат подносителите 

на комплетните пријави или нивните овластени пол-
номошници или застапници. 

Јавното наддавање од член 18 на оваа уредба поч-
нува на објавеното место и време со објавување на 
присутните подносители на пријави за наддавање. 

Член 22 
На подносителите на пријавите за јавно наддавање 

кои ќе се откажат од учество во јавното наддавање, 
пред почетокот на јавното наддавање им се враќа де-
позитот за учество на јавното наддавање, намален за 
трошоците на постапката, како и на учесниците во 
јавното наддавање кои не понудиле најповолна цена. 

Член 23 
Јавното наддавање отпочнува со објавувањето на 

почетната цена и се спроведува по пат на поединечно 
и постапно наддавање од страна на учесниците во над-
давањето. 

За текот на јавното наддавање Комисијата води за-
писник. 

Член 24 
За најповолен понудувач се смета понудувачот на 

последната понудена цена и усно повторена по трет 
пат од страна на Комисијата. 

Комисијата по завршувањето на јавното наддава-
ње со писмено известие го определува најповолниот 
понудувач и рокот за пристапување кон склучување 
на договорот. 

Доколку најповолниот понудувач е странско фи-
зичко или правно лице, пред пристапување на склучу-
вање на договорот за долготраен закуп потребно е да 
се прибават согласности од Министерството за правда 
и Министерството за финансии. 

Член 25 
За текот на јавното наддавање учесниците имаат 

право на приговор во рок од 8 дена од јавното надда-
вање. По приговорот одлучува со решение министе-
рот за транспорт и врски. 

Решението од став 1 на овој член е конечно со не-
говото доставување. 

Член 26 
По завршувањето на постапката за јавно наддава-

ње со понудувачот чија понуда е прифатена како нај-
поволна Министерството за транспорт и врски склу-
чува договор за долготраен закуп. 

На договорот од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат одредбите од Законот за облигациони 
односи и Законот за сопственост и други стварни пра-
ва. 

Член 27 
Доколку не се обезбедат позитивни согласности 

од член 24 став 3 на оваа уредба, странскиот најпово-
лен понудувач се известува дека нема да се пристапи 
кон склучување на договор за долготраен закуп. 

Б. Давање под долготраен закуп 
со непосредна спогодба 

Член 28 
Градежно земјиште сопственост на Република Ма-

кедонија може да се даде под долготраен закуп на до-
машни и странски физички и правни лица и со непос-
редна спогодба, во следните случаи: 

- кога и на повторното јавно наддавање за долгот-
раен закуп не се јавиле заинтересирани учесници; 

- за потребите на општините и градот Скопје; 
- странско физичко и правно лице, за изградба на 

објекти од јавен интерес утврден со Закон. 

Член 29 
Правото на долготраен закуп од член 28 на оваа 

уредба се стекнува врз основа на договор на долготра-
ен закуп по предлог на заинтересираната страна. 

По предлог за склучување на договор за долготра-
ен закуп од страна на странско физичко или правно 
лице, пред пристапување на договорот претходно се 
прибавуваат согласности од Министерството за прав-
да и Министерството за финансии. 

Член 30 
На договорот од член 29 на оваа уредба соодветно 

се применуваат одредбите од Законот за облигациони 
односи и Законот за сопственост и други стварни пра-
ва. 

Член 31 
Цената на градежното земјиште што се дава под 

долготраен закуп не може да биде пониска од 0,2% од 
цената утврдена со табеларниот преглед на Методо-
логијата за определување на надоместокот за тран-
сформацијата на градежното земјиште. 

IV. ПОСЕБНИ ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКАТА 
ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП 

Член 32 
Посебните трошоци на постапката направени за 

отуѓување и давање под закуп градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија се однесуваат 
на следните активности: 

- за увид на лице место и утврдување на фактичка-
та состојба; 

- за трошоци што се изведуваат надвор од населе-
ното место на седиштето на Министерството за тран-
спорт и врски; 

- трошоци за работа на комисиите за спроведување 
на постапките; 

- трошоци за издавање на преписи на акти; 
- трошоци за воведување во владение на градежно 

земјиште. 

Член 33 
Странката со поднесувањето на барањето односно 

предлогот за склучување на договор должен е да упла-
ти средства на име трошоци на постапката, на сметка 
на Министерството за транспорт и врски. 
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Член 34 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5455/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1433. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ 

НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Заради спречување на монополското формира-
ње на цените на одделни производи и услуги во произ-
водството, прометот и при вршењето на услугите, ка-
ко највисоки цени се определуваат цените кои според 
постојните прописи се формирани и применети на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука и тоа: 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство и испорака на сурова вода од аку-
мулациите за водоснабдување на населението и сто-
панството; и 

- производство и испорака на вода од водоснабди-
телни системи од интерес на Републиката. 

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2002 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-5438/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1434. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈПАУ " МАКЕДОНИЈА" -
СКОПЈЕ СО КРЕДИТНИ СРЕДСТВА З А 

НАБАВКА НА ПП ВОЗИЛА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за задолжување на Ј р Л У "Македо-
нија" - Скопје со кредитни средства за набавка на ПП 
возила, бр. 02-1288/3 од 14.09.2001 година, донесена од 
Управниот одбор на ЈПЛУ" Македонија" - Скопје, на 
седницата одржана на 14.09.2001 година. 

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

Бр. 23-5355/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1435. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 25 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈПАУ " МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ СО ТРАЈНИ ОВРТНИ СРЕДСТВА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за задолжување на ЈПАУ "Македо-
нија" - Скопје со трајни обртни средства, бр. 02-1288/2 
од 14.09.2001 година, донесена од Управниот одбор на 
ЈПАУ"Македонија" - Скопје, на седницата одржана 
на 14.09.2001 година. 

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

Бр. 23-5356/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1436. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА ДОЛОМИТИ И ДОЛОМИТИЧНИ ВАРОВ-
НИЦИ НА АД. " ТАЈМИШТЕ" -КИЧЕВО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ " БИГОР-ДОЛЕНЦИ", ОПШТИНА КИЧЕВО 

1. На А.Д. "ТАЈМИШТЕ"-Кичево се дава концеси-
ја за вршење на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина доломити и доломитични ва-
ровници на локалитетот "Бигор-Доленци", општина 
Кичево, со следните координати: 

Точка Координата х Координата у 
Т1 4.596.000,00 7.497.560,00 
Т2 4.595.050,00 7.498.350,00 
Т3 4.595.750,00 7.498.350,00 
Т4 4.595.750,00 7.500.000,00 
Т5 4.596.000,00 7.500.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,875 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесијата ќе го потпише министерот 
за економија по добиената согласност од Владата. 

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

Бр. 23-5358/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1437. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 септември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИ-
НА-ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА "КОДИНГ" 
ДИМИТАР, ДООЕЛ, СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА 

" ТРНСКОТ" КАЈ С. КОНОПИШТЕ, КАВАДАРСКО 

1. На Друштвото за инженеринг, проектирање, 
монтажа, производство и трговија "Кодинг" Димитар, 
ДООЕЛ, Скопје се дава концесија за детални геолош-
ки истражувања на минералната суровина-вода за пи-
ење за флаширање на локалноста "Трнскот", кај с. 
Конопиште, кавадарско, со површина на просторот на 
истражното поле 0,01 км2, ограничен со точки дефи-
нирани со координати, точките меѓусебно поврзани со 
прави линии, како е дадено во табелава и тоа: 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесијата ќе го потпише министерот 
за економија. 

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

Бр. 23-5359/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1438. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25. 09. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-
ТА СУРОВИНА - БАКАР И СИТЕ ДРУГИ ОБОЕНИ 

МЕТАЛИ НА " PHELS AND DODGE EXPLORATION 
CORPORATION (PDX)" - PHOENIX, ARIZONA, НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ "ОСОГОВО", МАКЕДОНСКА 
КАМЕНИЦА 

1. На PHELS AND DODGE EXPLORATION CORPORATI-
ON (PDX)" Phoenix, 2600 North Central Avenue, Arizona 85004- 
3014, се дава концесија за вршење на детални геолош-

ки истражувања на минералната суровина-бакар и 
други обоени метали на локалитетот "Осогово", М. 
Каменица, со следните координати: 

Точка Координата х Координата у 
1 4.674.100,00 7.621.600,00 
2 4.673.000,00 7.619.000,00 
3 4.661.000,00 7.619.300,00 
4 4.657.000,00 7.635.000,00 
5 4.660.000,00 7.637.400,00 
6 4.664.800,00 7.631.300,00 
7 4.663.300,00 7.626.700,00 
8 4.664.600,00 7.625.000,00 
9 4.666.600,00 7.624.100,00 
10 4.667.700,00 7.624.200,00 
11 4.668.300,00 7.623.600,00 
12 4.669.400,00 7.622.700,00 
13 4.670.800,00 7.622.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=124,00 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесијата ќе го потпише министерот 
за економија по добиената согласност од Владата. 

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

Бр. 23-5442/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1439. 
Врз основа на член 9 од Законот за јавни патиш-

та("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.09.2001 година, донесе 

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

НИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Р - 424 Шемшово ( врска со Р-407) - Жилче - Ле-
шок (врска со Р-405), 

Р - 519 Кочани ( врска со М-5) - Пониква-Зле-
тово ( врска со Р-211). 

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

Бр. 23-5448/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Точка Координата х Координата у 
А 4.564.920,00 7.592.260,00 
Б 4.564.920,00 7.592.360,00 
В 4.564.820,00 7.592.360,00 
г 4.564.820,00 7.592.260,00 
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1440. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАС-

ПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ 
СО АА ОЗНАКИ 

1. Во Одлуката за распределба на регистарски таб-
лици со АЛ ознаки ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/99), во точката 2, во алинејата 2, 
по зборовите: "Врховен суд", се додаваат зборовите: 
"претседателот на Републичкиот судски совет, јавни-
от обвинител на Република Македонија, јавниот пра-
вобранител на Република Македонија". 

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

Бр. 23-5214/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1441. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈП " ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје, УО.бр. 02-3745/34/18 од 7.08.2001 
година, донесена од Управниот одбор на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата 
одржана на 7.08.2001 година. 

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

Бр. 23-4837/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1442. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 25.09.2001 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вк-

лучувајќи и мотор-
ни возила за ком-
биниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 

8703 22 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 10- 
00 см3 до 1500 см3: 

8703 22 90 00 ---Употребувани 
а) OPEL KADET 
NACBEK 1.2ЅС бр-
ој на шасија VVO-
L000034F-5122180 1 
б) CITROEN BH 14-
Е број на шасија 
VF7XBXD0031XD0 
987. 1 

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

Бр. 23-5402/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1443. 
Врз основа на член 61, став 1 од Законот за гра-

дежното земјиште ("Службен весник на Република 
Македонија бр. 53/2001), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 25.09.2001 година, до-
несе 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Со оваа методологија се пропишува начинот за ут-

врдување на висината на надоместок за трансформа-
ција на правото на користење на градежното земјиш-
те, сопственост на Република Македонија во право на 
сопственост или долготраен закуп. 

Член 2 
Висината на надоместокот за трансформација на 

правото на користење на градежното земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, во право на сопс-
твеност или право на долготраен закуп се определува 
во зависност од зоната и подзоната во која се наоѓа 
земјиштето како и опременоста на земјиштето со при-
марна и секундарна инфраструктура. 

Член 3 
Висината за надоместокот на трансформација на 

градежното земјиште се определува за следните зони: 
- Зона на централно градско подрачје; 
- Зона вон централното градско подрачје; 
- Зона на приградско подрачје; 
- Зона на седиштата на новоформираните општи-

ни и 
- Зона на селски населби. 

Член 4 
Како подзони во зоните можат да бидат следните: 
- подзона на производство, трговија и сервисни ус-

луги; 
- подзона на спорт и рекреација; 
- подзона на здравствени, образовни и социјални 

комплекси; 
- подзона на ридско-планински села; 
- подзона на туристички, викенд и атрактивни на-

селби. 
Член 5 

Висината на определените надоместоци за тран-
сформација на правото на користење на градежното 
земјиште, се утврдува во согласност со определените 
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зони како основна цена, утврдена со табеларниот 
преглед за висината на надоместокот за трансформа-
ција, кој е составен дел на оваа методологија. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член за 
градежно земјиште кое се наоѓа во подзоните од член 
4 став 1 алинеи 1, 2 и 3 се намалува за 20%, за подзона-
та ридско-планински села 40%, а за градежното зем-
јиште во подзоната од алинеја 5 висината на надомес-
токот изнесува како за зона во централно градско 
подрачје. 

Член 6 
Висината на надоместокот за трансформацијата 

утврдена со зоните и подзоните, може да се намали од-
носно зголеми и во зависност од утврдената основна 
опременост на земјиштето со примарна и секундарна 
инфраструктура. 

Под основна опременост на градежното земјиште 
од став 1 на овој член се подразбира опременост на 
земјиштето со пристап до градежната парцела од ја-
вен пат и примарна и секундарна водоводна, канализа-
цио на и електрична мрежа. 

Член 7 
Во зависност од тоа дали опременоста на градеж-

ното земјиште е над или под основната опременост на 
земјиштето со примарна и секундарна инфраструкту-
ра, висината на надоместокот за трансформација на 
градежното земјиште може да се намали или зголеми 
за 10% од основната цена. 

Член 8 
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 23-5453/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД 
за висината на надоместокот за трансформација на 

правото на користење во право на сопственост 
и долготраен закуп 

1. Утврдувањето на висината на надоместокот за 
трансформацијата на правото на користење на гра-
дежно земјиште сопственост на РМ во право на сопс-
твеност се изразува во денарска вредност по м2. 

2. Утврдувањето на висината на надоместокот се 
врши според определените зони и подзони како што 
следува: 

3. Висината на едногодишната закупнина при тран-
сформацијата на градежното земјиште од право на ко-
ристење во право на долготраен закуп изнесува 2% за 
едногодишна закупнина од пресметаниот вкупен надо-
мест за трансформацијата на правото на користење на 
градежното земјиште во право на сопственост утврден 
во Методологијата за висината за надоместокот за 
трансформација. 

1444. 
Врз основа на член 35, став 2 од Законот за висо-

кото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 64/2000), на предлог на Интерунивер-
зитетската конференција на Република Македонија, 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25 септември 2001 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОС-

НОВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ И 
ЗА ВРШЕЊЕ ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Правилникот за нормативите и стандардите за ос-

новање високообразовни установи и за вршење висо-
кообразовна дејност го сочинуваат: 

- Нормативите и стандардите за основање високо-
образовни установи 

- Нормативите и стандардите за вршење високооб-
разовна дејност. 

I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВАЊЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 

Член 2 
Проект за основање високообразовна установа 
Проектот за основање високообразовна установа 

го изготвува основачот. Проектот мора да ги содржи: 
- студијата област која ќе се изучува; 
- опис на студиските програми за целата студиска 

област, како и за одделните студиски групи, оддели и 
насоки; 

- соодветни простории и опрема за изведување на 
наставно-образовната, научната и уметничката деј-
ност; 

- изворот на финансиските средства неопходни за 
вршење на дејноста; 

- можноста за обезбедување на потребниот број 
лица за изведување на наставата, а кои ги исполнуваат 
условите за избор во наставно-научни звања. 

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Нормативите и стандардите за вршење високооб-

разовна дејност ги сочинуваат: 
-нормативите за просторот и опременоста за вр-

шење на високообразовната дејност; 
- нормативите за технологијата на образовниот 

процес. 

1. Нормативи за просторот и опременоста за вршење 
на високообразовната дејност 

Член 4 
Нормативите и стандардите за просторот и опре-

меноста на високообразовните установи на универзи-
тетите во Република Македонија треба да овозможат 
непречено изведување на наставно-образовната, науч-
ната, уметничката и стручната дејност и да овозможат 
перманентно образование во рамките на високообра-
зовните установи. 

Нормативите за просторот и опременоста треба да 
овозможат реализација на Програмата за остварува-
ње и развој на високообразовната дејност во Републи-
ка Македонија, како и реализација на програмата за 
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работа на високообразовната установа. Нормативите 
и стандардите се темелат врз студиските програми и 
програмите за наставните предмети, потребниот број 
наставници и други учесници во реализацијата на ус-
воената програма, одржувањето на способноста на ви-
сокообразовната установа за едукација на кадри од со-
одветната струка и профил, како и врз покривањето 
на одредено наставно-научно подрачје, бројот на сту-
дентите и програмата за слободните активности на 
студентите. 

Член 5 
Општи нормативи за просторот на високообразовните 

установи 
Нормативите за просторот и опременоста на висо-

кообразовните установи ги содржат општите норма-
тиви и стандарди за просторната опременост на висо-
кообразовните установи. Нормативите за просторот и 
опременоста одговараат на вообичаените нормативи, 
во зависност од видот на наставно-научниот процес, 
основната намена и бројот на студентите. 

За нормално остварување на основните дејности 
на високообразовните установи неопходно е тие да ги 
исполнуваат следниве услови: 

- зграда, односно соодветен простор во кој се одви-
ва наставно-образовната и научноистражувачката деј-
ност и другите дејности на високообразовната устано-
ва - факултетот; 

- амфитеатар, односно амфитеатри (согласно со 
потребите) за одржување на заедничката настава по 
основните предмети за повеќе насоки, профили, од-
носно струки и за одржување симпозиуми, предавања, 
конференции и сл.; 

- потребен број предавалници за изведување совре-
мена настава; 

- компјутерска училница (најмалку една) поврзана 
на INTERNET на секоја високообразовна установа; 

- потребен број лаборатории за изведување експе-
риментални (практични) самостојни вежби по опреде-
лени предмети; 

- потребен број лаборатории за изведување аудио-
визуелни самостојни вежби по определени предмети -
наставни дисциплини; 

- потребен број демонстрациони лаборатории во 
кои се изведуваат демонстрациони експерименти, од-
носно се демонстрираат определени закони, појави, 
процеси од дадена наставно-научна област, односно 
дисциплина (предмет); 

- потребен број простории за изведување нумерич-
ки вежби по определени предмети; 

- потребен број претклинички лаборатории за из-
ведување претклинички вежби по определени предме-
ти; 

- потребен број клиники за практични вежби по 
клиничките предмети, или одделенија за практични 
вежби за сестринство; 

- потребен број основни и средни училишта за из-
ведување хоспитации по предметот методика по нас-
тавните дисциплини на високообразовните установи 
што едуцираат наставнички кадри; 

- потребен број огледни површини и објекти за из-
ведување огледна настава по определени предмети; 

- градежно подготвен простор - мала и голема кон-
цертна сала и лабораторија за создавање, односно за 
снимање звук на Факултетот за музичка уметност; 

- градежно подготвен простор - театарска сцена и 
студио за филмско-телевизиски снимања на Факулте-
тот за драмски уметности; 

- потребен број лаборатории за практична работа 
по предмети на графичкиот, сликарскиот и вајарскиот 
оддел на Факултетот за ликовни уметности; 

- потребен број спортски објекти за изведување 
вежби по определени предмети на Факултетот за фи-
зичка култура; 

- потребен број спортски објекти за изведување на 
настава по физичко воспитание со студенти од нема-
тични факултети; 

- специјална градежно подготвена лабораторија; 

- потребен број работилници (механичка, елек-
тронска, стакларска...) за одржување на постојната 
опрема и за изработка на одделни елементи и прибори 
за потребите на наставно-научната работа на високо-
образовните установи; 

- потребен број лаборатории за изведување совре-
мена научно-истражувачка дејност по определена на-
учна дисциплина (област); 

- потребен број кабинети за наставно-научниот ка-
дар (секој кабинет да е поврзан со INTERNET); 

- обезбеден стандард за библиотекарската дејност 
на високообразовните установи: 

- библиотека поврзана на INTERNET, со најмалку 
едно работно место библиотекар со високо образова-
ние, за секоја установа; 

- просторија - читална за студентите на секоја ви-
сокообразовна установа, со најмалку едно работно 
место книжничар со средно образование; 

- простории за работа на стручната и на студент-
ската служба, компјутерски и софтверски опремени и 
поврзани со Универзитетската компјутерска мрежа; 

- простории за вежби и предавања опремени со со-
одветна опрема за прва помош, средства за лична заш-
тита, противпожарни апарати, соодветни санитарни 
јазли и сл.; 

- факултетите кои користат органски растворува-
чи, запаливи, радиоактивни и опасни материјали треба 
да имаат просторија - подземен бункер за нивно скла-
дирање, определено место за фрлање на отпадните 
органски и други материјали, со што може да се обез-
беди адекватна заштита на животната средина; 

- просторија (објект) за исхрана на студентите и 
вработените на секоја високообразовна установа; 

- просторија - клуб на наставници и соработници; 
- просторија - студентски клуб; 
- установите да имаат обезбеден физички пристап 

за хендикепирани лица. 

Член 6 
Општи нормативи за опременоста на високообра-

зовните установи со технички и нагледни средства: 
- амфитеатрите и предавалните треба да имаат 

можност за проектирање и набљудување на појави и 
процеси на екран. Тие треба да се опремени со совре-
мена аудиовизуелна опрема: графоскоп, екран, проек-
ционен микроскоп и компјутерски систем за проекти-
рање, во зависност од потребите на високообразовна-
та установа; 

- во големата и во малата концертна сала треба да 
има по два концертни (полуконцертни) клавира и инс-
трументи за симфониски оркестар; 

- во кабинетите за индивидуална, колективна и 
групна музичка настава треба да има клавири, аудио-
системи и пултови; 

- во лабораториите за определен вид експеримен-
тални вежби треба да постои: список со наслов за се-
која вежба по семестар (најмалку 10 вежби за општи-
те предмети, најмалку 5 вежби за специјалните пред-
мети), поставен на ѕид; најмалку 10 работни места за 
студентите во една група за експериментални вежби; 
на секое работно место да има приклучоци за промен-
лив електричен напон; список на компјутеризираната 
опрема што се користи за вежбата; шкафови за поста-
вување на опремата од сите експериментални вежби; 
еден компјутер поставен пред сите работни места на-
менет за пресметување на грешките при мерењата, 
бројот на вежбите со нивниот назив што ги вежбала 
дадена група, насоката, факултетот во дадена учебна 
година (како и евиденција на резултатите добиени од 
одделните вежби); 

- во лабораторијата за изведување на аудиовизуел-
ни самостојни вежби треба да постои: список со нас-
лов за секоја вежба по семестар; најмалку 10 работни 
места за студентите во една група; на секое работно 
место да има приклучок за променлив електричен на-
пон; список на опремата што се користи за вежбата; 
шкафови за сместување на целокупната опрема што 
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се користи за вежбите; еден компјутер поставен пред 
сите работни места наменет за евиденција на изведе-
ните вежби на дадена група студенти од определена 
насока, профил, односно струка; 

- во демонстрационата лабораторија треба да пос-
тои: список на апаратура и назив на појавите (проце-
сите) што се демонстрираат; проекционен апарат, 
графоскоп; различни модели; проекционен микрос-
коп; најмалку 20 работни места за студентите во една 
група со приклучоци за променлив електричен напон. 
Демонстрационата лабораторија, специјално градеж-
но уредена, овозможува следење на процесите во тем-
ница; 

- во лабораторијата за создавање звук треба да 
постои специјална опрема: компјутери, синтисајзери, 
дискети, еквалајзери и сл.; 

- во лабораторијата за снимање звук треба да пос-
тои специјална опрема: компјутери, микрофони, пул-
тови, миксети, еквалајзери, семпери, модератори и сл.; 

- во лабораториите, специјално градежно уредени 
за изведување современа научноистражувачка дејност 
по дадена научна дисциплина (област), треба да пос-
тои список на методите (со нивниот назив) што се ко-
ристат во лабораторијата. За секој метод на научно 
истражување потребен е список, поединечно, за опре-
мата што влегува во него, како и мануел; 

- спортските сали задолжително треба да се опре-
мени со спортска опрема и реквизити; 

- универзитетите водат регистар на лабораториите 
за научноистражувачка дејност на високообразовните 
установи, со методите за истражување и за опремата 
што се користи во нив; 

- во читалната задолжително треба да се наоѓаат 
на располагање на студентите потребен број примеро-
ци од основните учебници и од збирките на задачи од 
општите и од стручните предмети, како и определен 
број практикуми за лабораториски вежби. 

2. Нормативи за технологијата на образовниот процес 
за вршење на високообразовната дејност 

Општи нормативи за технологијата 
на образовниот процес 

Член 7 
Основни аспекти на технологијата на образовниот 

процес се: 
- постапка и начин за усвојување и за усовршување 

на студиските програми и програмите за наставните 
предмети; 

- постапка и начин за избор во наставно-научни, 
научни, наставни и соработнички звања за реализаци-
ја на студиските и наставните програми. 

Постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања поподробно се утврду-
ва со посебен правилник за единствените критериуми 
и постапката за избор во звања. 

Член 8 
Министерството за образование и наука ќе донесе 

посебен акт за класификација на научните области, 
полиња и гранки на истражување по кои ќе можат да 
се вршат избори во соодветните научни подрачја, по-
лиња, односно гранки (области) и дисциплини. 

Постапка и начин на усовршување и усвојување на сту-
диските програми и програмите за наставните предмети 

Член 9 
Проценка за оправданоста од донесување нови сту-

диски програми и програми за наставните предмети 
Усовршувањето, односно донесувањето нови сту-

диски програми и програми за наставните предмети 
започнува и завршува со проценка на постојните (кои 
се нивните добри и лоши страни) студиски и предмет-
ни програми, на предлог на наставно-научниот совет, 
односно наставничкиот совет. 

Новите студиски програми високообразовната ус-
танова може да ги воведува по добиена согласност од 
универзитетот, добиена акредитација за нивно органи-
зирање од Одборот за акредитација и по добивање 
согласност од Фондот за високото образование. 

Член 10 
Содржина на студиските и предметните програми 
Студиските програми за додипломските студии, 

согласно со правилниците за условите и критериумите 
за запишување на додипломски студии, единствените 
правила за студирање, единствените основи за кредит 
- системот и преминот од една на друга студиска прог-
рама, односно од една на друга високообразовна уста-
нова во состав на Универзитетот, како и со правилни-
ците за условите и постапката за одземање на издаде-
ната диплома, мора да содржат: 

- услови за запишување, 
- опис на профилот, 
- стручен назив, академско, стручно, односно науч-

но звање, 
- траење на студиите, 
- список на задолжителни, изборни и факултатив-

ни наставни предмети, 
- неделен фонд на часови, 
- распоред на наставните предмети според кредит-

системот, 
- услови за избор на нов наставен предмет, во по-

високите години на студии, 
- начин, облици, модели и техники на наставата, 
- начин на проверка на знаењата, 
- задолжителна литература. 

Член 11 
Модел и структура на студиските 

и предметните програми 
Новиот модел и структурата на студиските и пред-

метните програми на високообразовната установа за 
одделни насоки, студиски групи и оддели треба да се те-
мелат на европски модели и стандарди и да обезбедува-
ат отворена, флексибилна и ефикасна едукација од ас-
пект на современите трендови за интернационализаци-
ја и високото образование, за меѓународна компатибил-
ност и меѓународно признавање на дипломите. 

За остварување на овие цели, при изготвувањето на 
моделот и структурата на судиските и предметните 
програми, треба да се поаѓа од наредниве принципи: 

- задолжителни предмети, 
- изборни предмети, 
- факултативни предмети. 

Член 12 
Начела за изготвување на студиските 

и предметните програми 
Студиската програма треба да задоволува две на-

чела: 
- компатибилност со развиените образовни системи; 
- интердисциплинарен и мултидисциплинарен при-

стап. 
Компатибилноста со развиените образовни систе-

ми подразбира дека треба да се користат искуствата 
од развиените високообразовни системи за да може 
наставните планови да кореспондираат, со таквите 
студиски програми за образование на стручни профи-
ли, пред се во поглед на видот и застапеноста на нас-
тавните дисциплини. 

Интердисциплинираниот и мултидисциплинирани-
от пристап подразбира вклучување на поголем број 
наставно-научни единици на факултетот, како и пове-
ќе високообразовни установи на универзитетот, во ут-
врдувањето и реализацијата на наставниот план, за 
профилирање стручни профили, како во рамките на 
универзитетот така и во меѓународната соработка, 
Носител на интердисциплинарните студии, по прави-
ло, треба да биде факултетот кој партиципира со нај-
голем број од теоретско-стручните и практично-апли-
кативните предмети. 
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Член 13 
Предметна програма 

Предметната програма треба да содржи: 
- цел и задачи на предметната дисциплина; 
- наслови на наставните содржини со наведени нас-

тавни единици во нив; 
- модуларна предметна програма: 

- задолжителни предметни содржини (единици); 
- изборни предмети содржини (единици); 

- список на потребната литература за совладување 
на градивото на предметната дисциплина, со наслов на 
основниот учебник, како и на други учебници за совла-
дување на одделни наставни содржини (единици); 

- начин на изведување на вежбите; 
- список на вежбите со наведување на потребната 

современа опрема за нивно изведување; 
- список на потребната литература за вежбите: 

упатство (практикум), основна збирка на задачи, како 
и други збирки и потребни прибори што треба да ги 
имаат студентите; 

- за општите предмети - најмалку 10 експеримен-
тални вежби во семестар; 

- за специјалните предмети - најмалку 5 вежби во 
семестар; 

- училиште (простории), термини и начин на изве-
дување хоспитации по методиките на наставничките 
факултети; 

- консултации со студентите и начин на полагање 
на испитот. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на РМ". 
Овој правилник ќе се применува до 31 декември 

2001 година. 

Бр. 23-1016/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1445. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА-" ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ" 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" 
се издава на Лкционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-
Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Митрополит 
Теодосие Гологанов" бр. 28 во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бр. 23-5199/2 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1446. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

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

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционер-
ското друштво за приредување игри на среќа и забав-
ни игри Лотарија на Македонија-Скопје, за време од 6 
(шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се 
наоѓа на ул. "Митрополит Теодосие Гологанов" бр. 28 
во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
15 автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

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

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

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

Корисникот на лиценцата должен е да го извести 
Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 
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7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценца-
та од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема. 

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

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

Бр. 23-5199/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1447. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА-" ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ" 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-
Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул. "Партизан-
ски Одреди" бр. 64-В, Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бр. 23-5265/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1448. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА-" ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ" 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 
игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-
Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа " Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Ѓорче Пет-
ров" бр. 60, Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бр. 23-5264/1 Претседател на Владата 
11септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1449. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

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

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб се издава на АД "Маке-
донијатурист"-Скопје, за време од 6 (шест) години. 
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2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб, ќе се врши во автомат клубот што се 
наоѓа во хотел "Јадран" во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
15 автомати за игри на среќа. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

терството за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-

терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

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

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

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

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

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

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

Бр. 23-5198/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1450. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на сре-

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

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА-" ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ" 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари" 
се издава на Акционерското друштво за приредување 
игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-
Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Об-
ложување на спортски натпревари", ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. "Гуро Ѓако-
виќ" бр. 1 во Прилеп. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народ-
на банка на Република Македонија што се применува 
на денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата; и 

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

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

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

терството за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-

терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 2. 

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

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

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

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

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

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

Бр. 23-5266/1 Претседател на Владата 
11 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1451. 
Врз основа на член 63 став 2 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри ("Службен весник на 
РМ" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001 година), министерот за 
финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДОБ-
РЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ 

Член 1 
Во Правилникот за определување на надоместо-

кот за одобрение за приредување на забавни игри 
("Службен весник на РМ" бр. 42/2001), во член 2 став 
1 износот "5000" се заменува со износот "3000". 

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

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 09-17816/1 Министер за финансии, 
25 септември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1452. 
Уставниот суд на Република Македонија врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 60 став 1 од Законот за семеј-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/92 и 9/96). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива со Решение У.бр. 15/2001 
од 6 и 21 јуни 2001 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста на член 60 став 1 од законот означен во 
точката 1 од ова решение. 

Според наводите од иницијативата од одредбата на 
член 60 став 1 од законот, произлегува дека детето е 
ограничено во правото да може да води постапка за 
утврдување на татковство, а додека лицето кое се сме-
та за татко е неограничено да води постапка за утвр-
дување на татковство независно од возраста на дете-
то. Според тоа решенијата содржани во законот по 
однос на ова прашање го доведуваат во нерамноправ-
на положба детето во однос на лицето кое се смета за 
татко на детето што е спротивно на член 9 од Уста-
вот. 

4. Судот на седницата утврди дека во Законот за 
семејството прашањето на утврдување на татковство 
односно мајчинство е регулирано во членовите 51-63. 
Во оспорениот член 60 став 1 е предвидено дека дете-
то родено надвор од брак, тужба заради утврдување 
на татковство може да поднесе до навршување на 21 
година од животот. 

Од наведените законски одредби кои го регулира-
ат прашањето на утврдување на татковство односно 
мајчинство на дете родено надвор од брак произлегу-
ва дека на родителите им е признато неограничено 
право во текот на животот да можат да бараат утврду-
вање на татковство односно мајчинство без оглед на 
возраста на детето, па дури и да го признаат со теста-
мент. 

Од друга страна, пак, детето родено надвор од 
брак при утврдување на татковство односно мајчин-
ство е ограничено и тоа може да бара утврдување на 
татковство односно мајчинство до навршување на 21 
година од животот. 

5. При оценување на уставноста на оспорената за-
конска одредба од аспект на начелото на еднаквост и 
рамноправност во однос на кои истата и се оспорува 
со иницијативата, Судот смета дека пред се треба да се 
имаат во предвид односите кои се регулираат со Зако-
нот за семејство во целина, а посебно односите меѓу 
родителите и децата, каде како основни принципи врз 
кои се темели семејното право се принципот на еднак-
воста и рамноправноста, принципот на заштита на ин-
тересите на децата и принципот на заштита на семејс-
твото. 

Имено судот смета дека семејно правниот однос 
како предмет на семејното право претставува специ-
фична правна категорија во која доминација имаат 
лично правните елементи, кои се сведуваат на права и 
обврски меѓу членовите на семејството и тие се јаву-
ваат како права и обврски од неимотен карактер (вер-
ност, помагање, почитување и друго) и права и обвр-
ски кои се од имотен карактер (право на издржување 
меѓу брачните другари, како и меѓу родителите и де-
цата) меѓу брачните другари и меѓу родителите и де-
цата, при што утврдените рокови во законот се меѓа 
за започнување или престанување на остварување на 
утврдените права, меѓутоа тие не треба да претставу-
ваат пречка за остварување на одредени права. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај кај ин-
ститутот на утврдување на татковство односно мај-
чинство на дете родено надвор од брак, детето е огра-
ничено да го оствари ова право до 21 годишна возраст 
во однос на родителите кои тоа право го имаат во те-
кот на целиот свој живот. Судот оцени дека оспорена-
та одредба не е во согласност со начелото на еднак-
вост и рамноправност. 

Со оглед на изнесеното, судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

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

У.бр. 15/2001 Претседател 
19 септември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

И С П Р А В К А 
Во Одлуката на Уставниот суд на Република Ма-

кедонија, У. бр. 52/2001 од 12 септември 2001 година, 
објавена во "Службен весник на РМ" бр. 78 од 27 сеп-
тември 2001 година, после првиот став од точка 5, 
испуштен е следниот текст: 

"Покрај определувањето на коефициентите за ут-
врдување на платите на градоначалниците, во став 5 
на овој член од Законот е предвидено дека правата ут-
врдени со овој закон им припаѓаат на градоначалници-
те од денот на нивниот избор до крајот на месецот во 
кој им престанал мандатот, ако со овој закон не е пои-
наку определено. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
општествениот статус на градоначалникот како јавна 
функција и неговите права што тој ги има во врска со 
таквиот статус се утврдени со Законот за плати и дру-
гите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката. При тоа, ниту во членот 17-в, 
ниту во било која друга одредба од овој закон не е ут-
врдено овластување за единицата на локалната само-
управа со свој акт да ги уредува овие прашања на било 
кој начин. 

Од друга страна, вакво овластување за единиците 
на локалната самоуправа не произлегува ниту од За-
конот за локалната самоуправа бидејќи уредувањето 
на правата што му припаѓаат на градоначалникот со 
овој закон воопшто не е утврдено како прашање од 
локално значење за кое е надлежна општината. 

Имајќи ја во предвид наведената правна состојба, 
како и фактот дека со оспорената одредба од Статутот 
се утврдува право на градоначалникот на општината на 
надоместок на плата по престанувањето на функцијата, 
Судот смета дека во конкретниот случај општината 
Центар - Жупа ги надминала своите овластувања, пора-
ди што и оцени дека оспорената одредба не е во соглас-
ност не само со Законот за плати и другите надоместо-
ци на пратениците во Собранието на Република Маке-
донија и другите избрани и именувани лица во Републи-
ката, но и со Законот за локалната самоуправа. 

6. Во врска пак со наводите во иницијативата дека 
градоначалникот согласно член 17-в од Законот за пла-
ти и другите надоместоци на пратениците во Собрание-
то на Република Македонија и другите избрани и име-
нувани лица во Републиката нема право на плата по 
престанокот на функцијата, Судот смета дека одгово-
рот на ова прашање спаѓа во доменот на толкувањето и 
примената на овој член од Законот, а посебно на ставот 
5, за што се надлежни други органи, а не овој Суд. 

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

Точката 6 се менува во точка 8". 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужба 

на тужителот Стојан Црничиќ од Скопје, против ту-
жената Цвета Поп Трајкова со непозната адреса на 
живеење. Вредност на спорот 3300 ДЕМ. 

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд 
Скопје II - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната ад-
реса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена суд-
от ќе и постави привремен застапник во смисла на чл-
ен 80 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси 
до окончувањето на постапката или до нејзиното јаву-
вање во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVIII. П.бр. 
958/98. (22871) 
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ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Основниот суд во Битола, и тоа судијата Иван Сто-
јановиќ, како судија поединец, во вонпроцесниот пред-
мет на предлагачот Босилка Стојановска од с.Брус-
ник, заради прогласување на исчезнато лице за умре-
но, врз основа на член 79 од Законот за вонпроцесна 
постапка. 

Стојановски Марков Стојан, по кажување на све-
доците роден некаде 1907 година во с.Брусник - битол-
ско, со последно место на живеење во с.Брусник, еми-
т и р а н преку Грција во САД уште во Кралството Ју-
гославија со неутврдена година, за чиј живот во пос-
ледните 5 години нема никакви вести. 

Се повикува Стојановски Стојан и секое друго ли-
це кое нешто знае за животот и движењето на исчез-
натото лице, да се јави во Основниот суд во Битола, 
просторија бр. 40. 

Доколку во рок од 3 месеци од објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ" не се јави исчезна-
тото лице или лице кое нешто знае за него, судот по 
спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот 
за прогласување на исчезнатото лице за умрено. 

Од Основниот суд во Битола,ВПП.бр.119/01.(23355) 

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

по тужба на тужителот Шерафет Билали застаруван 
од полномошникот Рихан Исмаили адвокат од Гости-
вар, против тужената Керстин Бригит Паулин која е 
со непозната адреса во Германија. 

Согласно член 84 став 2 точка 4 од З П П на туже-
ната и се определува привремен застапник и тоа Дра-
гослава Веселинова од Гостивар, која ќе ги застапува 
интересите на тужената се додека таа или нејзин пол-
номошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22935) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведена е бракораз-

водна парница по тужбата на тужителката Анифе Ца-
па од Дебар, против тужениот Дефрим Јани од Дебар, 
сега со постојано живеалиште во САД со непозната 
адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот и достави 
точна адреса или определи полномошник кој ќе го 
застапува во бракоразводната парница што се води во 
овој суд и тоа во рок од 30 дена по објавување на ог-
ласот. 

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му 
постави привремен застапник преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 155/01. (22937) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд поведена е постапка за развод на 

брак по тужба на тужителката Кевсер Емини од Ку-
маново, ул."Крсте Мисирков" бр. 28 против тужениот 
Емини Ридван од Куманово, ул."Крсте Мисирков" бр. 
28, а сега со непозната адреса на живеење. 

На тужениот за привремен застапник му се назна-
чува адвокат Лидија Велиновска од Куманово, која ќе 
го застапува тужениот се до правосилното окончува-
ње на постапката по предметот П.бр. 968/01 и се доде-
ка тужениот или неговиот полномошник ќе се појави 
пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 961/01. 
(23351) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Таировиќ Шефки од с.Царев 

Двор, со последно место на живеење Република Куба, 
како и секој друг што знае за него или за неговиот жи-
вот да се јави во Основниот суд во Ресен, во рок од од 
3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на РМ". 

Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по 
постапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 25/01. (23462) 

Се повикува лицето Коџаџаклија Веибе од Ресен 
со последно место на живеење во Турција, како и се-
кој друг што знае за неа и нејзиниот живот да се јави 
во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ". 

Во спротивно, нејзината смрт ќе се докаже по пос-
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 26/01. (22934) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Основниот суд во Струга со решение П. бр. 757/99 

од 03.07.2001 година го определи адвокат Цветомир 
Ставрески од Струга за привремен застапник на туже-
ниот Асаноски Фуад од с.Лабуништа, сега со непозна-
та адреса во Италија. 

Привремениот застапник ќе ги застапува имотните 
права и интереси на тужениот Асаноски Фуад до пра-
восилното окончување на оваа постапка или додека 
не се појави тужениот пред суд. 

Од Основниот суд во Струга, П.бр. 757/99. (26459) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за развод на брак, по 

тужбата на тужителот Беговска Моника од с.Накло-
ец, против тужениот Беговски Андрија од Тетово, ул. 
"Илинденска" бр. 216/16. 

Бидејќи тужената се наоѓа во Република Полска 
со непозната адреса, се повикува истиот да во рок од 
30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, 
се јави во судот и да ја посочи неговата адреса, или да 
ангажира свој полномошник. Во спротивно, судот по 
протек на овој рок преку Центарот за социјални ра-
боти - Тетово ќе бара одредување на времен старател 
кој ќе се грижи за правата и интересите на тужениот 
до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 454/01. (23461) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1686/2001 од 30.08.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 02024629?-5-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основачки влог и истапува-
ње на содружник на Друштвото за производство, про-
мет, посредување и услуги АНТОНИО ВЕЛКОС Јане 
и други ДОО Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 10/2-8. 

Се врши зголемување на основна главница во из-
нос од 3.441.000,00 ден. 

Од друштвото истапува Ганиќ Александар од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1686/2001. (23734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2409/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041655?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друш-
тво за производство, трговија и услуги МОЖНОСТ 
експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 
34/1, Скопје. 

Друштво за производство, трговија и услуги МОЖ-
НОСТ експорт-импорт ДОО бул. "Климент Охрид-
ски" бр. 34/1, Скопје е основано со Договор од 
30.05.2001 година, а содружници се Ацо Дудулоски од 
Струга и Жаклина Серафимова од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 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, 45.21/1, 45.1/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 



Стр. 4722 - Бр. 79 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 3 октомври 2001 

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 
60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 
74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.52, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 
92.33, 92.34, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки во консигнациони складови, лизинг, меѓунаро-
ден транспорт на патници, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, турис-
тички услуги, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвес-
тициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет, друштвото одговара со сите 
свои средства. Лице овластено за застапување: Ацо 
Дудулоски, управител без ограничувања во внатрешен 
и надворешен-трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2409/2001. (18779) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2408/2001 од 19.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041654?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО во Друштво за 
производство, трговија и услуги ОСКАР ГОЛД ек-
спорт-импорт ДОО бул. "Климент Охридски" бр. 34/1, 
Скопје. 

Друштвото за производство, трговија и услуги ОС-
КАР ГОЛД експорт-импорт ДОО бул. "Климент Ох-
ридски" бр. 34/1, Скопје е основано со Договор од 
30.05.2001 година, а содружници се Ацо Дудуклоски од 
Струга и Жаклина Серафимова од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.61, 51.70, 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, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 60.21, 60.23, 
60.24, 50.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.14, 
74.40, 74.84, 65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 
55.52, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 
92.33, 92.34, 71.10, 71.21, 71.32, 63.21, 60.22. 

Надворешнотрговско работење: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на 
стоки во консигнациони складови, лизинг, меѓунаро-
ден транспорт на патници, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, турис-
тички услуги, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија, изведување на инвес-
тициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет, друштвото одговара со сите 
свои средства. Лице овластено за застапување: Жакли-
на Серафимова, управител без ограничувања во внат-
решен и надворешен-трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2408/2001. (18780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2167/01 од 22.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041413?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, 
транспорт и угостителство МЕТРОПОЛА ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "29-ти Ноември" бр. 37/1-1. 

Основачи-содружници: Мирче Цветаноски, од 
Скопје ул. "29-ти Ноември" бр. 37/1-1 и Љубиша Стан-
ковски, од Скопје, ул. "Рокомија" бр. 74-б. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
51.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување во надворешниот промет со стоки, заста-
пување на странски фирми, реекспорт, консигнација, 
малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, Друштво-
то одговара со сиот свој имот и средства. Лице овлас-
тено за застапување на Друштвото во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Мирче Цветаноски, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2167/01. (18781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2412/2001 од 21.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041658?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП Амиде Амид 
Провољија АДОДОНА-Фризерски салон ул. "II Ма-
кедонска бригада" бр. 80 А локал 2, Скопје. 

Дејности: 93.02-фризерски и други третмани за разу-
бавување. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот поединец одговара со целиот свој имот. 

Основач: Амиде Провољија од Скопје, со стан на ул. 
"Дижонска" бр. 38. Амиде Провољија-управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2412/2001. (18782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2526/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041747?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Трговското друштво за тр-
говија, производство, маркетинг и услуги ФЛЕШ-АРТ 
Божин и др. ДОО Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 99-в. 

Содружници на трговското друштво се: Божин Сто-
јановски од Скопје кој живее на ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 99-в и Татјана Стојановска од Скопје со стан на ул. 
"Ѓорче Петров" бр. 99-в. 

Дејности на друштвото се: 29.71, 29.72, 33.30, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 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, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.39, 55.51, 55.52, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
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70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.71, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговски промет се: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, изведување 
на инвестициони работи во странство и отстапување 
на инвестициони работи на странски лица во Р.М., 
посредување во прометот со стоки и услуги, услуги во 
истражување и давање и користење на информации и 
знаење во стопанството, науката, услуги на атестира-
ње, финансиски инженеринг и др. услуги, консигнаци-
она продажба, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. Друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет ќе го застапува и 
преставува управител Божин Стојановски од Скопје 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2526/2001. (18783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2491/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041736?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ТП Колонијал ДЕТЕ-
ЛИНА ТП Анета Трифун Саздановска, ул. "Сава Ко-
вачевиќ" 26/2, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33. 

Трговецот поединец во правниот промет ќе истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе од-
говара лично со целиот свој имот. 

Управител: Анета Саздановска со неограничени ов-
ластувања. 

Основач: Анета Саздановска од Скопје ул. "Сава 
Ковачевиќ" 26/2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2491/2001. (18784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 829/2000 од 7.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02036411?-6-09-000, го запиша во трговски-
от регистар запишувањето на ТП Електроинсталатер-
ски сервис БОШ ТП Демири Зеќир Даут Тетово, ул. 
"Борче Кочовски" бр. 65. 

Дејности: 45.31-поставување електрични инсталации 
и прибор, 52.72/1-поправка на електрични апарати за 
домаќинствата. 

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 целокуп-
ниот свој имот. Лице за застапување е овластено Де-
мири Зеќир Даут управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
829/2000. (18785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1695/2001 од 23.04.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02040945?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друш-
тво за производство, транспорт, услуги и трговија ВА-
СТЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа Кавадарци, ул "Бо-
ро Ваташки" бр. 23, с. Ваташа Кавадарци. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, 
транспорт, услуги и трговија ВА-СТЕ ДООЕЛ увоз-
извоз с. Ваташа, Кавадарци. Единствен содружник на 
ТД е Стефанов Гело од с. Ваташа на ул "Боро Ваташ-
ки бр. 23. Седиштето на ТД е во с. Ваташа на ул. "Бо-
ро Ваташки" бр. 23. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 

15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.84, 15.85, 
15.89, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.24, 19.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 22.15, 25.12, 25.13, 25.24, 
26.25, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.16, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.12, 
74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени артикли, надворешна трговија со непрех-
ранбени артикли, посредување и застапување, консиг-
нација, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и СР Југославија, услуги во надворешен про-
мет, услуги во меѓународниот транспорт, меѓународен 
транспорт на стока и патници, меѓународна шпедици-
ја, реекспорт, агенциски услуги во транспорт. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТД одговара со цело-
купниот свој имот. Управител на ТД е Стефанова Ву-
кица - без ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1695/2001. (18786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2410/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041656?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ во Друш-
тво за промет и услуги АЛФА ПРОДУКТ ДООЕЛ ул. 
"Каирска" бр. 10, Скопје. 

Основач на друштвото е Јосиф Саржоски од Скопје, 
ул. "Каирска" бр. 10. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 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, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во областа на прометот со стоки и услу-
ги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона 
продажба. 

За свое име и за своја сметка. Управител: Јосиф 
Саржоски - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2410/2001. (18787) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2464/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02041709?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштво за трговија и ус-
луги МАС ДООЕЛ Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22, 
локал бр. 2, Скопје. 

Назив на друштвото: Друштво за трговија и услуги 
МАС ДООЕЛ Скопје. 

Седиште: ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал бр. 2, 
Скопје. 

Основач: Кристоф Кар од Виена, Австрија. 
Управител: Кристоф Кар од Виена, Австрија. 
Друштвото се основа со основна главница од 5.000 

ГМ или 155.000,00 денари. 
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Друштвото во правпиот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за преземепите обврски одго-
вара со сиот свој имот. 

Дејпости: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 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, 52.50, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 
71.10, 71.21, 72.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/3, 
74.20/2, 74.82, 74.83, 74.84, падворешпа трговија со 
прехрапбепи и пепрехрапбепи производи, меѓупаро-
деп трапспорт па стоки и патпици, меѓупародпа шпе-
диција, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, копсигпација, комисиопо работење, 
реекспорт, малограпичеп промет со Бугарија, Алба-
пија, Грција и СР Југославија. 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2464/2001. (18788) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Осповпиот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд II.Ст.бр. 298/01 од 19.09.2001 годи-
па, е отворепа стечајпа постапка пад должпикот Трго-
вско друштво "ДЕНИМ" Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, со се-
диште па ул. "Димитрие Чуповски" бр. 2 и жиро смет-
ка бр. 40100-601-396159, па истата пе се спроведува, и 
се заклучува отворепата стечајпа постапка пад долж-
пикот Трговско друштво "ДЕНИМ" Горѓи ДООЕЛ 
Скопје. 

По правосилпоста па решепието должпикот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје. (22918) 

Осповпиот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд II.Ст.бр. 252/01 од 13.07.2001 годи-
па, е отворепа стечајпа постапка пад должпикот Дру-
штвото за трговија и шпедиција "МАКЕДОНИЈА 
Т А Б А К РАЗНО" ДООЕЛ Скопје, со седиште па ул. 
"III Македонска Бригада" бб и жиро сметка бр. 40100-
601-388022. 

За стечаеп управпик се определува Душко Тодев-
ски од Скопје, ул."Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 депа да 
ги пријават своите побарувања кај стечајпиот управ-
пик. 

Се повикуваат должпиковите должпици своите об-
врски да ги исполпуваат па стечајпиот управпик. 

Се закажува рочиште па собир па доверители за 
испитување и утврдување па пријавепите побарувања 
и рочиште па собрапие па доверители па кое врз оспо-
ва па извештајот па стечајпиот управпик доверители-
те ќе одлучуваат за попатамошпиот тек па постапката 
за доверителите ќе одлучуваат за деп 24.10.2001 годи-
па во 13.00 часот во соба бр. 44 во зградата па Оспов-
пиот суд Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас па огласпата табла во судот и во 
"Службеп веспик па РМ". 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје. (22915) 

Осповпиот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд П.Ст.бр. 238/01 од 12.09.2001 годи-
па, е отворепа стечајпа постапка пад должпикот Прет-
пријатие за промет па големо и мало производство 
"МАРСАН" ЦО Скопје, со седиште па ул. "Трифуп 
Бузев" бр. 1-1-9 и жиро сметка бр. 40120-601-217284, 
па истата пе се спроведува, и се заклучува отворепата 
стечајпа постапка пад должпикот Претпријатие за 
промет па големо и мало производство "МАРСАН" 
Ц О Скопје. 

По правосилпоста па решепието должпикот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје. (22884) 

Осповпиот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд II.Ст.бр. 172/01 од 12.09.2001 годи-
па, е отворепа стечајпа постапка пад должпикот Про-
изводпо, трговско, услужпо претпријатие "ЈАНКОС" 
ЦО Скопје, со седиште па ул. "Иво Лола Рибар" бр. 
92/2 и жиро сметка бр. 40120-601-333179, па истата пе 
се спроведува, и се заклучува отворепата стечајпа пос-
тапка пад должпикот Производпо, услужпо претприја-
тие "ЈАНКОС" ЦО Скопје. 

По правосилпоста па решепието должпикот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје. (23309) 

Осповпиот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд I.Ст.бр. 223/01 од 19.09.2001 годи-
па, пад правпото лице Претпријатие за впатрешеп и 
падворешеп промет "АННИ" ЦО Скопје, со седиште 
па ул. "Орце Николов" бр. 29/10 и жиро сметка бр. 
40100-601-90457, е отворепа стечајпа постапка, и иста-
та пе се спроведува, па отворепата стечајпа постапка 
пад должпикот Претпријатие за впатрешеп и падворе-
шеп промет "АННИ" Ц О Скопје, ул. "Орце Нико-
лов" бр. 29/10 и жиро сметка бр. 40100-601-90457, се 
заклучува. 

Да се објави оглас во "Службеп веспик па РМ" и 
па огласпата табла во судот. 

По правосилпоста па решепието должпикот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Осповпиот суд Скопје I - Скопје. (23296) 

Осповпиот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решепие па овој суд П.Ст.бр. 230/01 од 18.09.2001 годи-
па, е отворепа стечајпа постапка пад должпикот Прет-
пријатие за промет и услуги "АСАИ" Ц.О. експорт-
импорт Скопје, со седиште па ул."Мепделеева" бр. 58 
со жиро сметка бр. 40100-601-290268, и регистарска 
влошка бр.1-41975-0-0-0, при регистарот па Осповпиот 
суд Скопје I - Скопје и истата пе се спроведува. 

Отворепата стечајпа постапка пад должпикот 
Претпријатие "АСАИ" од Скопје, се заклучува. 

По правосилпоста па решепието должпикот да се 
брише од регистарот кој го води Осповпиот суд Ско-
пје И - Скопје. 

Од Осповпиот суд Скопје II - Скопје. (22982) 

Осповпиот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решепие П.Ст.бр. 149/01 од 25.09.2001 годипа се отвора 
стечајпа постапка пад должпикот Претпријатие за 
промет и услуги "ЕКО-ЕС" Ц.О. од Скопје, со седиш-
те па ул."Михаил Чаков" бр. 7 а 1-14, со жиро сметка 
бр. 40100-601-298502 и број па регистарска влошка 1-
53781-0-0-0 при регистарот па Осповпиот суд Скопје I -
Скопје, и истата пе се спроведува. Отворепата стечај-
па постапка пад должпикот Претпријатие "ЕКО-ЕС" 
од Скопје, се заклучува. 

По правосилпоста па решепието стечајпиот долж-
пик да се брише од регистарот па Осповпиот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Осповпиот суд Скопје II - Скопје. (23291) 

Осповпиот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решепие П.Ст.бр. 194/01 од 20.09.2001 годипа се отвора 
стечајпа постапка пад должпикот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "ПЕГ" п.о. од Скопје, 
со седиште па ул."Хо Ши Мип" бр. 305-б, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-256211 и број па регистарска влошка 
1-46340-0-0-0 при регистарот па Осповпиот суд Скопје 
I - Скопје, и истата пе се спроведува. Отворепата сте-
чајпа постапка пад должпикот Претпријатие "ПЕГ" 
од Скопје, се заклучува. 
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По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23292) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 167/01 од 25.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет, туризам и угостителство "ТОШО КОМЕРЦ" 
експорт-импорт Ц.О. од Скопје, со седиште на ул. 
"Антон Попов" бр. 174/3, со жиро сметка бр. 40110-
601-218031 и број на регистарска влошка 1-38521-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува. Отворената стечајна постап-
ка над должникот Претпријатие "ТОШО КОМЕРЦ" 
од Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23313) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 185/01 од 20.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, промет и компјутерски услуги "ЛИНКЕСТ-
ИС" Јане и Марко Д.О.О. експорт-импорт од Скопје, 
со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 21/45, со 
жиро сметка бр. 40100-601-438356 и број на регистар-
ска влошка 02020943-3-03-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва. Отворената стечајна постапка над должникот Дру-
штво "ЛИНКЕСТИС" Јане и Марко Д.О.О. од Ско-
пје, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23321) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 197/01 од 20.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало увоз-извоз "ТИМЕКС КО-
МЕРЦ" Д.О.О. од Скопје, со седиште на ул."Јане Сан-
дански" бр. 88-5-7, со жиро сметка бр. 40100-601-
188071 и број на регистарска влошка 1-31727-0-0-0 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува. Отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие "ТИМЕКС КОМЕРЦ" од 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23320) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 84/00 од 31.10.2000 година, се пове-
дува предходна постапка за утврдување на причините 
за отворање стечајна постапка над должникот "БУЈО-
ТО И МОБИЛАРТЕ" АД Скопје, со жиро сметка бр. 
40100-603-25776 при З П П Филијала Скопје. 

За стечаен судија се определува Снежана Трповска 
судија при овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
18.11.2001 година во 10.00 часот, барака 4 соба бр. 5 
при овој суд. 

Се задолжува предлагачот да уплати износ од 
30.000,00 денари на име аванс за покривање трошоци 
на предходната постапка и тоа во рок од 8 дена на де-
позитната жиро сметка на Основниот суд Скопје II -
Скопје 40100-697-2346 која се води при Комерцијална 
банка АД Скопје со даночен број 4030995272149. 

За привремен стечаен управник се определува ли-
цето Симон Михајловски, ул."Велишка" бр.18-А, Ско-
пје, тел. 129-061. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштитува и одржува имотот на должникот и со во-
дењето на Прептријатието да продолжи се до донесу-
вањето на Одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот можат да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски без одлагање да ги исполнат кон должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22981) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 279/01 од 20.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ПЕРХАН ЕРЏАН" Ско-
пје, со седиште на ул. "Црноок" бр. 11, Скопје, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-112091 како и број на региста-
рска влошка 1-15714-0-0-0 при регистарот на Основен 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот ПТ "ПЕР-
ХАН ЕРЏАН" Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22978) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 180/01 од 03.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "БУМБАР" д.о.о. Скопје, со седиште 
на ул. "Благоја Стефковски" бр. 119, Скопје, со жиро 
сметка бр. 40100-601-94937 како и број на регистарска 
влошка 1-13394-0-0-0 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ПППУ 
"БУМБАР" д.о.о. Скопје, со седиште на ул."Благоја 
Стефковски" бр. 119, Скопје, се заклучува. 

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

Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23906) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 240/01 од 24.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во за производство, промет и услуги "ВИКТОРИЈА 
ПРОМ" Роберт ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. 
"Јане Сандански" бр. 36/1/18, Скопје, со жиро сметка 
бр. 40100-601-472381 како и број на регистарска влош-
ка 02034328?-8-01-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ТДППУ 
"ВИКТОРИЈА ПРОМ" Роберт ДООЕЛ Скопје, се 
заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23307) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 195/01 од 03.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско прет-
пријатие "РИКЕЛИ" експорт-импорт ДОО Скопје, со 
седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 14-3/4, Скопје, со жиро 
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сметка бр. 40100-601-188547 како и број на регистар-
ска влошка 1-32788-0-0-0 при регистарот на Основен 
суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот ТП "РИ-
КЕЛИ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23308) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 246/01 од 24.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешен и надворешен промет и услуги "КИДРА" 
д.о.о. Скопје, со седиште на бул."Видое Смилевски -
Бато" бр. 19/2-14, со жиро сметка бр. 40100-601-229731 
како и број на регистарска влошка 1-40763-0-0-0 при 
регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ПВНПУ "КИДРА" д.о.о. Скопје, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23333) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 277/01 од 20.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за услу-
ги ДЦ " СИМАГ ИНВЕСТ" и др. ДОО од Скопје, со 
седиште на ул."Христо Татарчев" бр. 2, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-464393 и број на регистарска влошка 
02032563?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува. Отворе-
ната стечајна постапка над должникот Друштво за ус-
луги ДЦ "СИМАГ ИНВЕСТ" и други ДОО, се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22899) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 271/01 од 20.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "МУЧА" ДОО со седиште 
на бул."Македонско Косовска Бригада" бр. 20/6, со 
жиро сметка бр. 40100-601-123060, како и број на ре-
гистарска влошка 1-18423-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "МУЧА" 
ДОО, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22865) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 268/01 од 20.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги "СОНЦЕ - С" Јонче 
ДООЕЛ со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 177, со 
жиро сметка бр. 40110-601-354312, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должник-
от Друштво за производство, трговија и услуги "СОН-
ЦЕ - С" Јонче ДООЕЛ, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22864) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 187/01 од 18.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "МОЛДИНГ КОМ-
ПАНИ" експорт-импорт со седиште на ул."Емил Зо-
ла" бр. 4, со жиро сметка бр. 40100-601-338773, како и 
број на регистарска влошка 1-61718-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги "МОЛДИНГ КОМПАНИ" експорт-импорт, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22941) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 244/01 од 18.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за гра-
дежништво, трговија и услуги "БУРАН КОМЕРЦ 94" 
Сали ДООЕЛ со седиште во с.Батинци - Студеничани, 
со жиро сметка бр. 40100-601-306064, како и број на 
регистарска влошка 02012860?-8-09-000 при регистар-
от на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Друштво за градежништво, трговија и услуги 
"БУРАН КОМЕРЦ 94" Сали ДООЕЛ, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22942) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 190/01 од 20.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "УНО" увоз-извоз од 
Скопје, со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 3/10, со 
жиро сметка бр. 40100-601-331538 и број на регистар-
ска влошка 1-38864-0-0-0 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "УНО" увоз-
извоз, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од трговскиот регистар на Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22943) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 274/01 од 20.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, промет, посредување и услуги "ДЕНИ 
КОМ" Дејан ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул."То-
ме Арсов" бр. 9-а, со жиро сметка бр. 40100-601-282131 
и број на регистарска влошка 02009162?-8-03-000 при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Друштво за производство, промет, 
посредување и услуги "ДЕНИ КОМ" Дејан ДООЕЛ, 
се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23324) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 127/01 од 18.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Производно, тр-
говско претпријатие "ПРИМА РОЗА КООП" ДОО 
експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул."Димо 
Хаџи Димов" бр. 23, со жиро сметка бр. 40100-601- 
242716 и истата не се спроведува, отворената стечајна 
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постапка над должникот Производно, трговско прет-
пријатие "ПРИМА РОЗА КООП" ДОО, се заклучу-
ва. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23323) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 166/01 од 19.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, туризам, маркетинг и посредување "ИНТ-
РА" ЦО од Скопје, со седиште на ул."Јане Сандански" 
бр. 112-3-11, со жиро сметка бр. 40100-601-230526 и бр-
ој на регистарска влошка 1-41468-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, отворената стечајна постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, туризам, маркетинг и 
посредување "ИНТРА" ЦО, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23318) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 181/01 
од 17.09.2001 година поведе предходна постапка на 
постапката за утврдување на причините за отворање 
на стечајна постапка над должникот Производно, тр-
говско и услужно друштво Мише и други "ЕУРО-
ИКС" увоз-извоз од Битола, ул."ЈНА" бр. 2-24/5-1 со 
жиро сметка бр. 40300-601-96786 при ЗПП филијала 
Битола. За стечен судија го определи м-р Симеон 
Цветановски судија при Основниот суд во Битола. Се 
закажува рочиште заради изјаснување на предлогот за 
отворање на стечајната постапка за ден 05.10.2001 го-
дина, во 12.30 часот судница 31 при Основниот суд во 
Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (22922) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 146/01 
од 20.09.2001 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот АД "КРЗНО" од Ресен, дејност производство 
со жиро сметка бр. 40310-601-83403 при ЗПП филијала 
Битола. 

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

За стечаен управник го определи Мите Блажевски 
дипл.економист од Битола, ул."Партизанска" бр. 98/4. 

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

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

Се повикуваат должниковите должници своите по-
барувања да ги исполнат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште) за 
23.11.2001 година во 11.30 часот, судница бр. 7, како и 
извештајно рочиште во 11.30 часот, судница бр. 7 во 
Основниот суд во Битола. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
ден 20.09.2001 година, во 13.30 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (23328) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 4/01 од 13.03.2001 година е отво-
рена стечајна постапка над Друштво за производство, 
трговија и услуги "ДОНА" Веселин ДООЕЛ експорт-
импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги "ДОНА" Веселин 
ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22924) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 7/01 од 24.09.2001 година, е отворена стечај-
на постапка над должникот ППТТ "ЕВРО - МАК" с. 
Истибања - Виница, дејност 012002 - производство на 
чакал и песок, број на регистарска влошка 1-1776-0, и 
жиро сметка бр. 40401-601-6756 при ЗПП - Кочани, де-
ловница Виница, но истата не ја спроведе и ја заклучи, 
поради немање на имот кој би влегол во стечајната 
маса ни за покривање на трошоците на постапката. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише во судскиот регистар при Основниот суд во 
Штип. 

Од Основниот суд во Кочани. (23359) 

Основниот суд во Охрид со решение Ст.бр. 29/01 
од 14.09.2001 година стечајната постапка над должник-
от Трговско друштво за инженеринг, производство и 
трговија "МИА - ПЕГАЗ" ДООЕЛ Охрид, ул."Јане 
Сандански" бр. 191, со жиро сметка бр. 41000-601-
52443, што се води во ЗПП филијала Охрид, се отвора 
и се заклучува. Стечајната постапка не се спроведува. 

Од Основниот суд во Охрид. (23360) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
109/2001 од 18.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за земјоделско произ-
водство, трговија и услуги Камческа "ПРЕГО" увоз-
извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул."Блага Руже-
то" бр. 28, Битола, запишан во регистарска влошка 
бр. 01010613?-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење одгледување на житни растенија 
и семе со жиро сметка 41100-601-19088 при Заводот за 
платен промет филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23326) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
99/2001 од 18.09.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Претпријатие за производство, ус-
луги и трговија "ЕУРО - БИРО" ДОО увоз-извоз П.О. 
Прилеп со седиште на ул."Кеј 9-ти Септември" бр. 75, 
Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-16872 
на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на 
мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци 
и производи за домашни потреби со жиро сметка 
41100-601-36105 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23327) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Ст.бр. 6/01 од 12.09.2001 година се отвора стечајна пос-
тапка над Друштво за туристичко посредување и трго-
вија "ПЕРУНА" Анастасов Гоше и др. ЈТД - Штип, но 
истата не се спроведува поради тоа што имотот на 
должникот што влегува во стечајната маса не е дово-
лен за намирување на трошоците по постапката. 
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Стечајната постапка над Друштвото за туристичко 
посредување и трговија "ПЕРУНА" Анастасов Гоше 
и др. ЈТД - Штип, се запира. 

По правосилноста на решението должникот Друш-
тво за туристичко посредување и трговија "ПЕРУ-
НА" Атанасов Гоше и др. ЈТД - Штип, да се брише од 
судскиот регистар. 

Ова решение да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (22930) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Ст.бр. 8/01 од 12.09.2001 година се отвора стечајна пос-
тапка над Друштво за услуги и трговија на големо и 
мало, увоз-извоз "АЛ - ТО" ДООЕЛ Штип, но истата 
не се спроведува поради тоа што имотот на должник-
от што влегува во стечајната маса не е доволен за на-
мирување на трошоците по постапката. 

Стечајната постапка над Друштвото за услуги и 
трговија на големо и мало, увоз-извоз "АЛ - ТО" 
ДООЕЛ Штип, се запира. 

По правосилноста на решението должникот Друш-
тво за услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз 
"АЛ - ТО" ДООЕЛ Штип, да се брише од судскиот ре-
гистар. 

Ова решение да се објави во "Службен весник на 
РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (22929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр. 296/01 отворена е стечај-
на постапка над должникот Трговско друштво за про-
изводство и промет "ФОРТУНА - Т" Томе Трајковски 
и партнер Скопје, со седиште на ул. "Рамиз Садику" 
бр. 8 и жиро сметка бр. 40120-601-403500, па истата не 
се спроведува, и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Трговско друштво за производ-
ство и промет "ФОРТУНА - Т" Томе Трајковски и 
партнер Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23369) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр. 124/00 од 25.10.2000 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот ДОО 
"КОНСТРУКТОР - ММ" инженеринг промет Скопје, 
со седиште на ул. "Крсте Мисирков" бр. 67/7 и жиро 
сметка бр. 40100-601-123333, па истата не се спроведу-
ва, и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот ДОО "КОНСТРУКТОР - ММ" инженерот 
промет Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23474) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 215/01 од 27.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за туризам и услуги "СТЕФАНИ" Станко и др. Д.О.О. 
експорт-импорт од Скопје, со седиште на бул."Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 26 локал 2, со жиро сметка бр. 
40100-601-389056 и број на регистарска влошка 
302000088-000-9 при регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје, и истата не се спроведува, отворената 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
"СТЕФАНИ" Станко и други Д.О.О. од Скопје, се за-
клучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23464) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 222/01 од 24.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија на големо и мало и услуги "КРА-
ТАЛУ" Љупчо ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Б. 
Менков" бр. 1/3-19, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-
601-431-500 како и број на регистарска влошка 
02018441?-08-03-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот ДПТ "КРА-
ТАЛУ" Љупчо ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23372) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 234/01 од 24.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во за производство, трговија и услуги "МОДЕСТ - М" 
Силвана ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Митре 
Влаот" бр. 11-А, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-
449619 како и број на регистарска влошка 02026238?-
8-03-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Ско-
пје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот ТДПТУ "МОДЕСТ - М" Си-
лвана ДООЕЛ Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23373) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 192/01 од 03.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, угостителство и услуги "МАДИКО" Благој Ке-
кенов и др. Скопје, со седиште на ул. "Натанаил Куче-
вишки" бр. 16, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-
416911 како и број на регистарска влошка 02006362?-
3-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Ско-
пје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка над должникот ДТУУ "МАДИКО" Благој 
Кекенов и др. Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23371) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 201/01 од 03.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало "ЛАРАДИУС ТРЕЈД" 
д.о.о. Скопје, со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 
78/1-6, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-234504 ка-
ко и број на регистарска влошка 1-42158-0-0-0 и истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и ма-
ло "ЛАРАДИУС ТРЕЈД" д.о.о. Скопје, со седиште на 
бул."Јане Сандански" бр. 78/1-6, Скопје, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-234504 како и број на регистарска 
влошка 1-42158-0-0-0, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Жалба поднесена против решението не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23370) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 175/01 од 19.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
градежништво, трговија и услуги "ЕЛЕКТРОПРО-
ЕКТ" ДОО од Скопје, со седиште на ул."Боро Мен-
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ков" бр. 2/1-4, со жиро сметка бр. 40100-601-396304 и 
број на регистарска влошка 1-43212-0-0-0 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува. Отворената стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за градежништво, трговија и ус-
луги "ЕЛЕКТРОПРОЕКТ" ДОО, се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23407) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 259/01 од 27.09.2001 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во за промет, сообраќај и услуги "ЕЛАН - Д" Новица 
ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. "Антон Попов" 
бр. 148/1-4, со жиро сметка бр. 40110-601-392011 и број 
на регистарска влошка 1-68983-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува. Отворената стечајна постапка над должник-
от Трговско друштво за промет, сообраќај и услуги 
"ЕЛАН - Д" Новица ДООЕЛ се заклучува. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Основниот суд Ско-
пје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23463) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 214/00 
од 13.10.2001 година над Трговец поединец со разни 
животни продукти, алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби "ДАЛМАТИНЕЦ" Божидар 
Златко Несторовски од Битола, ул. "15 Мај" бр. 1 со 
дејност трговија на мало, жиро сметка бр. 40300-601- 
87829 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23431) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 231/00 
од 12.10.2001 година над Друштво за производство, тр-
говија и услуги Борче "МИЛБОР - 94" увоз-извоз 
ДООЕЛ од Битола, ул."Моша Пијаде" бр. 2 со дејност 
трговија, жиро сметка бр. 40300-601-61236 при ЗПП 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23434) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 201/01 
од 25.09.2001 година над ТП "Симе Митревски" од с. 
Долно Орехово со дејност трговија, жиро сметка бр. 
40300-601-86078 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23453) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 48/01 од 21.09.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија, градежништво и услуги "ФОРИНА" Афет 
ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (23454) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 32/01 од 24.08.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот Услужно, тр-
говско претпријатие "ЕВРО - БИЗНИС 95" ДОО увоз 
-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува, па от-
ворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (23456) 

производство, трговија и услуги "ОРИОН" Маријан 
ДООЕЛ увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (23457) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 51/01 од 21.09.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот ТП "ВЕНЕ-
ЦИЈА 2" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата 
не се спроведува, па отворената стечајна постапка се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (23458) 

Основниот суд во Кочани, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 3/00 од 06.04.2001 година, е отворена стечај-
на постапка над ППС "КРШЛА" Виница, со седиште 
на ул."Крушевска Република" бр. 16, со жиро сметка 
бр. 40401-601-20311 при ЗПП - Кочани, деловница Ви-
ница, но истата не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Кочани. (23436) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 62/00 
од 16.10.2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговско друштво за угостителство, трго-
вија и услуги "ТОЛЕДО" увоз-извоз Велимир Јова-
новски ДООЕЛ Кичево, ул."Александар Македонски" 
бр. 201 и истата не ја спроведе, поради немање на сре-
дства за стечајната постапка. И се заклучува отворе-
ната стечајна постапка над должникот согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (23437) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 42/00 
од 21.07.2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за промет и услуги "УНИ - АТ-
ЛАС" увоз-извоз Миланчо Илиоски ДООЕЛ Кичево, 
ул."Солунска" бр. 54 и истата не ја спроведе, поради 
немање на средства за стечајната постапка. И се зак-
лучува отворената стечајна постапка над должникот 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (23438) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 58/00 
од 10.10.2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштвото за трговија и услуги "БИСПР-
ОМ" увоз-извоз Снежана Лазареска Кичево, со жиро 
сметка бр. 40320-601-25510 при ЗПП експозитура Ки-
чево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за трговија и услуги "БИСПРОМ" 
увоз-извоз, ул."Борис Кидрич" бр. 1/3, Кичево, поради 
немање средства согласно член 64 став 1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (23440) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 36/01 
од 17.08.2001 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Друштвото за превоз на патници и услуги 
Стојан Србиноски и други "СОКОЛ" д.о.о. Кичево, со 
жиро сметка бр. 40320-601-84827 при ЗПП експозиту-
ра Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за превоз на патници "СОКОЛ" 
Стојан Србиноски и др., поради немање средства сог-
ласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (23440) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 31/01 од 21.09.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
103/2001 од 14.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско, услужна задруга "МОЈ-
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СО ПРОМ" Прилеп увоз-извоз П.О. Прилеп, со седи-
ште на ул."Пиринска" бр. 60, запишан во регистарска 
влошка бр. 2-441 на Основниот суд во Битола, со пред-
мет на работење трговија на мало со мешовити стоки 
со жиро сметка 41100-601-37282 при ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (23451) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
102/2001 од 10.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка над должникот Трговско, услужна задруга "КАТ -
ЛИН" увоз-извоз Прилеп, со седиште на ул."Савка 
Манеска" бр. 4а, Прилеп, запишан во регистарска вло-
шка бр. 2-440, со предмет на работење друга трговија 
со мешовити стоки со жиро сметка 41100-601-37347 
при ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (23452) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 7/8 (седум 
иделани осмини) од ливада на КП бр. 87, на м.в. "Се-
ло" класа 4, во површина од 1682 ари, во КО Крани, 
заведена во ПЛ бр. 720, сопственост на продавачот 
Ислами Јакупов Каљош од с.Крани - Ресен, за цена од 
32.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (23364) 

Се продава 1/2 од земјоделско земјиште на КП бр. 
3088 во м.в. "Маркова Чешма", класа 6, во вкупна 
површина од 1618 м2, заведена во ПЛ бр. 351, за КО 
Ореовец, за цена од 30.000,00 денари сопственост на 
Талески Методина од Прилеп, ул."Илка Присаѓанка" 
бр. 39. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
ѓорѓиоски" бб. (23322) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2757, план 65, скица 480, на м.в. "Кошарите", 
класа 3, со површина од 1722 м2, за цена од 20.000,00 
денари заведена во ПЛ бр. 301 за КО Сирково, сопст-
веност на Нациќ Бранко од Велес, ул. "Андон Шук-
ров" бр. 6-1/1. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(23319) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 31, план 42, на м.в. "Градините", класа 5, со по-
вршина од 800 м2, за цена од 5.000,00 денари заведена 
во ПЛ бр. 2 за КО Крњево, сопственост на Игно 
Илиев од Скопје, ул. "Герника" бр. 8/10. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(23361) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 4052/3, план 065, скица 772, на м.в. "Кошари", 
класа 1, со површина од 3760 м2, за цена од 96.000,00 
денари заведено во ИЛ бр. 514 за КО Росоман, сопст-
веност на Блажо Ралев од с.Ваташа, Кавадарци, ул. 
"Ристо Цондев" бр. 3. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(23363) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 1482, план 23, скица 15, м.в. "Дол-
на Јурија", култура ливада, класа 3, со површина од 
1320 м2, сопственост на Точевски Крсто, Точевски 
Михајло, Гочевски Спасо и Гочевски Ѓорѓија, за цена 
од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседи чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(23314) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
6515/1, план 17, скица 70, во м.в. "Аџиасанка", класа 5, 
со површина од 2000 м2, во КО Стојаково, во сосопст-
веност на Каев Проколне од ^Стојаково за цена од 
7.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Реп-
ублика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да 
се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (22933) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
871, план 4, скица 10, м.в."Драче" култура нива, класа 
4, со површина од 912 м2, запишано во ПЛ бр. 6 за КО 
Глумово, сопственост на Рамадан Етем Ебип, за цена 
од 260.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански 
Одреди" бр.68, барака 6, Карпош, Скопје. (23394) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 8, Охрид. (23365) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1445, план 5, скица 9, м.в."Горница" култура нива, кла-
са 4, со површина од 2211 м2, и КП бр. 1445, план 5, 
скица 9, м.в."Горница" култура нива, класа 5, со по-
вршина од 1850 м2, запишано во ПЛ бр. 52 за КО Глу-
мово, сопственост на Салиев Јашар и Салиев Шефкет, 
за цена од 900.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул."Партизански 
Одреди" бр.68, барака 6, Карпош, Скопје. (23395) 

Се продава недвижен имот - 30/653 идеален дел од 
нива, со површина од 6530 м2, што се наоѓа во м.в. 
"Црквиште", обележано на КП бр. 397/1, според ПЛ 
бр. 2795 од 23.08.2001 година, за КО Волково, издаден 
од Државен завод за геодетски работи - одделение за 
премер и катастар Скопје, бр. 1103/1206, сопственост 
на Петрова Виолета, од Скопје, ул."Лука Геров" бр. 
42/12-2, за купопродажна цена од 7.500,00 германски 
марки пресметани во денарска противвредност на 
денот на исплатата. 

Се повикуваат заедничките сопственици и соседи-
те чие земјиште се граничи со предметното пасиште 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на обј-
авувањето на огласот, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Петровска, 
Плоштад Македонија, ул. "Никола Вапцаров" бр 3/1, 
Скопје. (22946) 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Алексоски Јонче и тоа, една идеална четвртина на КП 
бр. 2053/1 на м..в"Говедарица" во КО Коњско со 
вкупна површина од 1781 м2, една идеална четвртина 
од КП бр. 2527/2 на м.в."Грначно", во КО Коњско, кое 
е со вкупна површина од 5237 м2, опфатени во ПЛ бр. 
546 издаден од Државен завод за геодетски работи 
одделение за премер и катастар Охрид, КП бр. 2053/2 
на м.в."Говедарица" во КО Коњско, со вкупна 
површина од 1056 м2, КП бр. 2243 на м.в. "Говедарица" 
со површина од 5880 м2, КП бр. 2402 на м.в."Трно" со 
површина од 1604 м2, и КП бр. 2421 на м.в."Стидено" 
со вкупна површина од 680 м2, сите опфатени во ПЛ 
бр. 545 во КО Коњско. Василеска Сотирка продава 
своја една идеална четвртина од КП бр. 2053/1 на 
м.в." Говедар ица" КО Коњско во вкупна површина 
1781 м2, и една идеална четвртина од КП бр. 2527/2 на 
м.в."Грначно" во КО Коњско со вкупна површина од 
5237 м2, и двете опфатени во ПЛ бр. 546, Алексоски 
Јонче и Василеска Сотирка наведените земјоделски 
земјишта ги продаваат за вкупна купопродажна цена 
од 200.000,00 денари. 

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

Во нотарскиот оглас објавен во "Службен весник 
на РМ" бр. 61 од 10 август 2001 година, под реден број 
19738 во првиот дел наместо: "во вкупна површина од 
220м2", треба да стои: "2220 м2....". 

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

Пасош бр. 1385949 издаден од на име Јанко Соколов, 
кеј "Брегалница" 4-2/12, Делчево. 

Пасош бр. 1285183/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Амети Алимурат, с. Слатино, Тетово. (23379) 

Пасош бр. 1417570/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Бајрамов Бесар, ул."100" бр/71, с. Мојанце, Скопје. 

(23382) 
Пасош бр. 419226/94 издаден од УВР-Куманово на 

име Алими Шеваљ, ул. "Ј.Сандански"бр. 67 ц, Кумано-
во. (23383) 

Пасош бр. 0602947 издаден од УВР - Скопје на име 
Рустеми Сејби, с. Арнаќија, Скопје. (23396) 

Пасош бр. 1587751/01 издаден од УВР-Куманово на 
име Шабан Лимани, ул. "Перо Илиевски" бр. 14, Ку-
маново. (23406) 

Пасош бр. 010607/92 издаден од УВР - Тетово на име 
Идризи Идриз, ул. " 121" бр. 8/12, Тетово. (23408) 

Пасош бр. 0638083/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Акија Екрем, ул. "Севастополска" бр.45, Скопје.23409 

Пасош бр.1346178 на име Стевановска Наташа, ул. 
"Едвард Кардељ" бр. 10 3/5, Кавадарци. (23420) 

Пасош бр.0072918 на име Стојанова Зорица, ул."Пи-
ринска" бр. 38, Кавадарци. , (23422) 

Пасош бр. 1062838 на име Ќефли Асени, с.Србиново, 
Гостивар. (23445) 

Пасош бр. 0979157 на име Андов Добре, с. Псача, 
Крива Паланка. (23455) 

Пасош бр. 988903 на име Кадриу Азбије, ул. "Киро 
Фетак" бр. 46, Куманово. (23468) 

Пасош бр. 1148368 на име Настевски Ацо, ул. "Де-
барска" бр. 60 А, Битола. (23223) 

Пасош бр. 830398 на име Апостолоски Наум, ул. 
"Питу Гули" бр. 81, Охрид. (21393) 

Пасош бр. 1173035/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Мевљудин Рецепи, с. Буковиќ, Скопје. (23480) 

Пасош бр. 1286681 на име Харизанов Иван, ул. "Ни-
кола Вапцаров" бр. 10, Кочани. (23485) 

Пасош бр. 1490438 на име Додевски Љупчо, ул."1-ви 
Мај" бр. 29, Кичево. (23490) 

Пасош бр. 1144917 на име Мурати Ризван, Тетово. 
(23492) 

Пасош бр. 1513390 на име Мехо Шкријељ, ул."Дижо-
нска" бр. 84-б, Скопје. (23541) 

Пасош бр. 1232997 на име Себастијан Ибраимовиќ, 
ул. "Славеј Планина" бр. 189, Скопје. (23543) 

Пасош бр. 784514 на име Рамани Ресул, с. Долно Та-
теши, Струга. (23544) 

Пасош бр. 0183052 на име Јовановски Стојанчо, с. 
Амзабегово, Св. Николе. (23545) 

Пасош бр. 1168876 на име Блерим Јанузи, ул. "Васка 
Петковска" бр. 25, Куманово. (23546) 

Пасош бр. 571305/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Бајрами Шаип, с. Брест, Скопје. (23510) 

Пасош бр. 1009801 издаден од УВР - Скопје на име 
Беадиновски Азем, с. Црни врв, Скопје. (23527) 

Пасош бр. 1450511/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Јовановски Среќко, С. Миладиновци бр. 21, Скопје. 

(23538) 
Пасош бр. 1552007/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Ангеловски Љупчо, с. Миладиновци бр. 58, Скопје. 
(23539) 

Пасош бр. 0916137 издаден од УВР - Кавадарци на 
име Ангеловски Милан, ул. "С.Пинцур" бр. 59 а/18, 
Кавадарци. (23556) 

Пасош бр. 1394699/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Дахил Деар, с. Црни Врв, Скопје. (23704) 
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Пасош бр. 431689 издаден од УВР - Скопје на име 
Шумановски Владимир, ул. "Ѓ.Скрижевски" бр. 8, Ск-
опје. (23736) 

Пасош бр. 1246214 издаден од УВР - Скопје на име 
Шумановска Марина, ул. "Ѓ.Скрижевски" бр. 8, Скоп-
је. (23737) 

Пасош бр. 478744/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Асанов Исмаил, ул. "20" бр. 124, с. Сарај, Скопје.23739 

Пасош бр. 1299730 на име Крстев Благој, ул."М. Цо-
иќ" бр. 11/4, Неготино. (23740) 

Пасош бр. 0505956 на име Пецов Ташо, ул."М.Тито" 
бр. 32, Демир Капија. (23741) 

Пасош бр. 1183847 на име Јулцовска Силвана, с.Бу-
динраци, Берово. (23743) 

Пасош бр. 784514 на име Рамани Ресул, Струга.23746 
Пасош бр. 0921107 на име Трајанов Ласте, с.Пода-

реш, Радовиш. (23748) 
Пасош бр. 699067 на име Јосифова Соња, ул." Евреј-

ска" бр. 10, Штип. (23749) 
Пасош бр. 553699 на име Давчев Киро, Св. Николе. 

(23750) 
Пасош бр. 357593/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Јовановиќ Славка, ул. "Т.Арсовски" бр. 29, Скопје. 
(23751) 

Пасош бр. 0985290 на име Миленкова Живка, ул. 
"Девеани" бр. 10, Битола. (23762) 

Пасош бр. 1351342 на име Бајрам Шакири, Тетово. 
(23766) 

Пасош бр. 1516749/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Умер Аземи, ул. "Македонско Кос. бриг." 42/12 а, Ск-
опје. (23773) 

Пасош бр. 157579 на име Ракип Неџип, ул."Д. Мече-
то" бр. 56, Скопје. (23774) 

Пасош бр. 1422087 на име Екрем Идризи, ул."Ди-
жонска" бр. 40 б, Скопје. (23775) 

Пасош бр. 1331657 на име Исмани Ирфан, ул. "Антон 
Попов" бр. 35/1/1, Скопје. (23776) 

Пасош бр. 977392 на име Јусуф Агим, с.Љуботен, 
Скопје. (23777) 

Пасош бр. 1301420 на име Ахметовиќ Рамадан, с.Оп-
ае, Куманово. (23778) 

Пасош бр. 1286761 на име Горги Ѓорѓиевски, ул. 
"Брегалничка" бр. 4, Кочани. 

Чекови од тековна сметка бр. 108782/82 од бр. 
1455696 до 1455700 и од бр. 5431022 до 5431026 издаде-
ни од Комерцијална банка АД Скопје на име Славко 
Костадинов, Скопје. (23380) 

Чекови од тековна сметка бр. 10950412 со бр.5384176 
и 5384177 издадени од Комерцијална банка Ад Скопје 
на име Георгиг Владимир, Скопје. (23479) 

Чекови од тековна сметка на име Сефедин Дука, 
Гостивар. (23515) 

Чек од тековна сметка бр. 11809286 со бр. 5780845 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Петровска Бети, Скопје. (23531) 

Чекови од тековна сметка бр. 1347513 од бр. 6006366 
до 6006369, 5733844 и 2613986 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Брашнарски Слободан, 
Скопје. (23540) 

Чекови од тековна сметка на име Данев Александар, 
Кавадарци. (23559) 

Чекови од тековна сметка бр. 13582396 со бр.5450573 
и 5450574 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Милица Селиќ, Скопје. (23560) 

Чековна картичка бр.10778/10 на име Марија Черке-
зова, Штип. (23770) 

Работна книшка на име Мирановска Марика,Скопје. 
(23377) 

Работна книшка на име Јованка Костадиновска, 
Скопје. (23378) 

Работна книшка на име Манчевска Ленче,Струмица. 
(23423) 

Работна книшка на име Јаневска Леонида, Скопје. 
(23465) 

Работна книшка на име Драги Драгомански, Скопје. 
(23547) 

Работна книшка на име Петковски Душко, Скопје. 
(23548) 

Работна книшка на име Цифорова Лидија, Скопје. 
(23549) 

Работна книшка на име Сандева Магдалена, Кочани. 
(23498) 

Работна книшка на име Саљфете Реџеповска, Кума-
ново. (23501) 

Работна книшка на име Уска Агним, Струга. (23504) 
Работна книшка на име Даути Сефит,Струга.(23505) 
Работна книшка на име Колевски Иван,Скопје.23509 
Работна книшка на име Чинов Никола, Гевгелија. 

(23521) 
Работна книшка на име Марин Грнчаровски, Скопје. 

(23530) 
Работна книшка на име Назим Селимоски, Мак.Бр-

од. (23562) 
Работна книшка на име Димитриеска Роза, Охрид. 

(23745) 
Работна книшка на име Алексов Стамен,Велес.23755 
Работна книшка на име Ристовска Марица, Делчево. 

(23761) 
Работна книшка на име Методија Јовески,Мак.Брод. 

(23763) 
Работна книшка на име Мемет Гани, Тетово. (23765) 
Работна книшка на име Поточан Жифка, Скопје. 

(23771) 
Работна книшка на име Здравковска Јаворка, Скоп-

је. (23772) 
Работна книшка на име Петроска Александра, Ско-

пје. (23779) 
Работна книшка на име Соколовски Костадин, Ско-

пје. (23780) 
Работна книшка на име Белимова Лиле,Скопје.23781 
Воена книшка на име Ралевски Димитри, Скопје. 

(23390) 
Воена книшка на име Кузмановски Свето,Куманово. 

(23410) 
Воена книшка на име Додевски Марјан, Куманово. 

(23411) 
Воена книшка на име Мирчевски Венко, Велес.23418 
Воена книшка на име Кузманов Драган, Кавадарци. 

(23421) 
Воена книшка на име Борко Ристовски,Скопје.23469 
Воена книшка на име Димче Спасов, Велес. (23495) 
Воена книшка на име Трајковски Ивчо, Куманово. 

(23502) 
Воена книшка на име Коџибанов Игор, Велес. 23518 
Воена книшка на име Марков Тони, Велес. (23520) 
Воена книшка на име Милошески Љупчо, Скопје. 

(23529) 
Воена книшка на име Андонов Зоранчо, Кочани. 

(23742) 
Воена книшка на име Трајков Димче, Кавадарци. 

(23759) 
Воена книшка на име Лазаров Ванчо, Кавадарци. 

(23760) 
Свидетелства за 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Војдан Чернодрински" Скопје на име Таири Дамир, 
Скопје. (23381) 

Свидетелства за завршено средно образование изда-
дени од ,ДСУ "Димитар Влахов" Скопје на име Јанку-
ловски Ѓине, Скопје. (23384) 

Свидетелство на име Казлевски Горан, Берово.23412 
Свидетелство за 4 одделение на име Стојменовски 

Горан, Делчево. (23413) 
Свидетелство на име Симоновски Венцо, Делчево. 

(23414) 
Свидетелство на име Томоска Константина, Струга. 

(23415) 
Свидетелство на име Соколова Убавка, Пробиштип. 

(23416) 
Свидетелство на име Николина Димитриева, Велес. 

(23417) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пенасит Аб-ду-

раим, Тетово. (23426) 
Свидетелство на име Душица Бојкоска, Тетово.23427 
Свидетелства за 6 и 7 одделение на име Бујар Шаба-

ни, Тетово. (23428) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Халиме Фетиме, 
Гостивар. (23429) 

Свидетелство за 3 година на име Анѓелкоски Нико-
ла, Гостивар. (23430) 

Свидетелство на име Беадини Арслан, Гостивар. 
(23432) 

Свидетелство за 7 одделение на име Салији Нурај, 
Гостивар. (23433) 

Свидетелства за 3 и 4 година издадени од МЦ "Пан-
че Караѓозов" на име Јанкуловски Томислав Гоце, 
Скопје. (23471) 

Свидетелство за 8 одделение на име Беќир Тута, 
Скопје. (23472) 

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лазар 
Ангеловски" Скопје на име Андоновски Борислав, 
Скопје. (23466) 

Диплома издадена од "Зеф Љуш Марку" на име Ди-
елза Мифтари, Скопје. (23470) 
Свидетелство на име Исеини Екрем, Скопје. (23494) 

Свидетелство за 1 година на име Петковска Милена, 
Велес. (23497) 

Свидетелство на име Арсов Иле, Кочани. (23499) 
Свидетелство на име Андреја Величковски, Кумано-

во. (23500) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зафиров Јонче, 

Радовиш. (23506) 
Свидетелство за 8 одделение на име Павлов Трајче, 

Пробиштип. (23512) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Сашка 

Димитровска, Пробиштип. (23513) 
Свидетелство на име Мемеди Бектеш, Гостивар. 

(23514) 
Свидетелство на име Рамадани Мирзета, Гостивар. 

(23517) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Ибе 

Паликуќа" с. Бојане - Скопје на име Идрис Мустафа, 
Скопје. (23526) 

Свидетелство на име Мимоза Османи, Тетово. 23563 
Свидетелство на име Јашари Шкумбин, Гостивар. 

(23565) 
Свидетелство на име Османи Недиме,Гостивар.23566 
Свидетелство на име Адили Муамед, Тетово. (23764) 
Свидетелство на име Радилеска Снежана, Тетово. 

(23767) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Дри-

та" на име Бекију Исмета, с.Рашче, Скопје. (23782) 
Свидетелства издадени од ЕУ "Борис Кидрич" на 

име Василевски Лилјана, Скопје. (23783) 
Индекс бр. 41296 издаден од Економски факултет на 

име Митреска Соња, Охрид. (23785) 
Диплома на име Ристовски Лазе, Велес. (23753) 

Здравствена книшка на име Алиевски Назмија, Би-
тола. (23439) 

Здравствена книшка на име Ардарпашиќ Мехмед, 
Велес. (23496) 

Здравствена книшка на име Борче Станисављев, Ве-
лес. (23752) 

Здравствена книшка на име Колевска Борка, Велес. 
(23758) 

Здравствена книшка на име Рустемова Зулиџан, Ве-
лес. (23768) 

Даночна картичка бр. 40006991105720 на име Ипо 
Комерц, Гевгелија. (23419) 

Даночна картичка бр.4026995109011 на име ТД Оли 
М, ул."27 Март" бр.39, Струга. (23503) 

Даночна картичка на име Олена Стил, Штип.(23507) 
Даночна картичка бр. 4030991168258 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име "Мартимпорт", Скоп-
је. (23508) 

Даночна картичка бр. 4030994349571 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Синдикат при Гинеко-
лошка акушерска клиника, Скопје. (23555) 

Даночна картичка бр.40064499110447 на име До-ми 
Елена Богданци, Гевгелија. (23561) 

Даночна картичка бр. 403000390772 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име ДПТУ "Бамби", Ско-
пје. (23564) 

Магнетна картичка бр. 40100-601-452455 издадена од 
З П П - Скопје на име СПИ - Жарко ДООЕЛ, Скопје. 

(23557) 

О В Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал Стак-
л а р н и к ДОО "Амбалажно стакло" - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал, на седницата одржана на 1.03.1999 
година, донесе Одлука за трансформација на претпри-
јатието,во согласност со Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за-
познаат преку непосреден увид, во деловните просто-
рии на Стакларница ДОО "Амбалажно стакло", ул. 
"Првомајска" бб - Скопје секој работен ден од 08 до 
14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК ВР. 16-14/437 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОВНОСТ ЗА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ 

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

за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на 
производите: 

Ребра свински суви, Сланина сува, Колбаси крањ-
ски, Колбаси вардарски, Колбаси тиролски, Колбаси 
шарски, Виршли и Шункарица. 

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

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

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- економско финансиски бонитет, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 
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2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 
со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се дос-

тавува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот 
повик. Ковертот не сме да содржи никаква ознака со ко-
ја би можело да се идентификува понудувачот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се из-
врши во присуство на понудувачите, во просториите 
на Министерството за одбрана на Република Македо-
нија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 
11,00 часот, шенаесеттиот ден, сметајќи го и денот на 
објавувањето во "Сл. весник на РМ". Во случај да 
шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот 
или државен празник отворањето на понудите ќе биде 
наредниот работен ден. 

Понудувачите документацијата да ја достават на 
лице место на денот на јавното отворање. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-
конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5437/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. "50 Ди-
визија" бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лекови кои се издаваат во болничката 
здравствена заштита за потребите на здравствените 
организации, според член 4 од листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
4/2001). 

Предмет на набавка може да бидат само лековите 
кои се пуштени во промет согласно Законот за леко-
ви, помошни лековити средства и медицински помага-
ла ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

3. Спецификацијата со количествата и видот на ле-
ковите што се предмет на набавката дадена е во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 
2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје со назнака "за тендерска документација". Да-
ночен број на Фондот е 4030991261703 - депенет На-
родна банка на Македонија. 

5. Потребата од лековите се искажува за период од 
12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според пот-
ребите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

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

Доколку како понудувач се јави странски произво-
дител, потребно е да достави доказ дека има обезбеде-
но овластен дистрибутер или законски застапник во 
Република Македонија. 

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од 
денот на испораката. 

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

11. Понудата е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

ње да не е покус од 120 дена од денот на испораката). 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

бонитет) издаден од институцијата надлежна за плат-
ниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки (магацински простор 
и расположиви соодветни средства за транспорт), 

- посочување на вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на препаратите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за вршење дејност произ-
водство или промет на големо со лекови издадено од 
Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни и овластени дистрибутери од произведува-
чот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверено копие од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

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

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

- копие од решението за пуштање во промет на ле-
кот (регистрација), 

- сертификат за квалитет од производителот. 
Квалитетот и исправноста на материјалите што се 

предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудува-
чот при секоја испорака. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" 
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бр. 6 - Скопје, преку пошта, во Архивата на Фондот 
или со предавање на комисијата на лице место најдоц-
на до 19.10.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот ќе го цени стручна комисија формира-

на за оваа намена. 
Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде 

рокот на плаќање е подолг од 120 дена. 

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

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

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплатува на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-5437/1. 

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

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

19.10.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

19.10.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

VIII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те на комисијата треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени 
според тендерската документација и условите утврде-
ни во овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат 
во тендерската документација (преглед) што е подиг-
ната од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-
конот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија Скопје, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02-5438/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕД КВА-

ЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Фондот за здравс-

твено осигурување на Македонија, со седиште на ул. 
"50 Дивизија" бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на јавната набавка е прибирање на до-
кументација за претходно утврдување на подобноста 
на понудувачите како можни носители за набавка на: 

Компјутерска томографија (набавка и монтирање) 
за потребите на Специјалната болница за ортопедија 
и трауматологија "Св. Размо" - Охрид. 

3. Повикот е јавен и отворен. 

4. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

5. Постапката за повикот се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Заинтересираните понудувачи кон пријавата 

треба да ја достават следната придружна документа-
ција во оригинални примероци или заверени копии до 
нотар и тоа: 

- техничко технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други финансиски капаци-

тети потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е из-

речена мерка за безбедност-забрана за вршење на деј-
ност издаден од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда) задолжително треба заедно со 
понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција во висина од 5% од 
вкупната вредноста на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата по ограничениот повик се дос-

тавува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај", како и бројот на ограниче-
ниот повик. Ковертот несмее да содржи никаква озна-
ка со која би можело да се идентификува понудува-
чот. 

2. Јавното отворање на документацијата ќе се из-
врши во присуство на понудувачите во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат 
со почеток во 11,30 часот на 22.10.2001 година. 

Понудувачите документацијата ќе ја достават на 
лице место на денот на отворањето. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат и писмено овластување за учество 
на јавното отворање. 

3. Документацијата што нема да биде доставена до 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

4. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 02 147-660 или 02 147-680. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-
5564/1 од 28.09.2001 година, Комисијата за јавни набав-
ки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен прос-
тор на РМ-ПЕ Куманово, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на Јавниот повик бр. 9/2001 е ЈП за 

стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-
ПЕ Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Кума-
ново. 

- Предмет на Јавниот повик бр. 9/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
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прибирање понуди за изведба на градежни и градеж-
но-занаетчиски работи на станбено деловен објект "2" 
на локалитет Илинденска, Куманово. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид дејност, со седиште во РМ. Отворањето 
на пријавите ќе се изврши без присуство на понудува-
чите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за ЈН на ЈП за стопанисување со стан-

бен и деловен простор на РМ-ПЕ Куманово, има пот-
реба од утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација, кои ќе би-
дат повикани да достават понуди за утврдување на из-
ведувач на градежни и градежно занаетчиски работи и 
инсталатерски работи на станбено деловен објект "2" 
на локалитет Илинденска во Куманово. Понудувачите 
своето учество на Јавниот повик да го пријават со до-
кументација со која ќе го докажат следното: 

- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копие заверено од нотар (член 22 од Законот за ЈН); 

- расположива опрема и други физички капаците-
ти за реализација на набавката; 

- список на квалификувани работници за вршење 
на занаетчиско-инсталатерски работи; 

- договор за заеднички настап или список на подиз-
ведувач; 

- референци; 
- список на стручен кадар; 
- доказ-извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ од надлежен орган во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење дејност. 

- документ за регистрација на дејност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик. 

Документација и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавни-
от повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува понудувачот. 

Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена, 

Понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за сто-
панисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ 
Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 14, 1300 Куманово, 
со назнака "За Комисија за јавни набавки", препора-
чано по пошта или со предавање во архивот на пону-
дувачот. 

Ограничениот повик трае 10 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јавно 
гласило. 

Контакти се можни секој работен ден во простори-
ите на ЈПССДПРМ-ПЕ Куманово, ул. "Моша Пијаде" 
бр. 14 (техничка служба). тел. 031-27-266. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 95 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00), Агенција-
та на Република Македонија за приватизација, објаву-
ва 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖВА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 

ДРУШТВА 

1. ДОО "ДАМЈАН - ПЛАСТ" - Радовиш 
- дејност-друга преработка на пластични маси; 
- број на вработени - 44 (состојба 1996 година); 
- за продажба: удел со вредност од 203.146,00 г.м. 

(123.535,00 г.м. е удел на Агенцијата на Р.М. за прива-
тизација, 77.520,00 г.м. е удел на Р.М., а 2.091,00 г.м. е 
удел на АСБ), што претставува 39,83% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
2. ДОО "ПЕКАРА" - Богданци 
- дејност - пекарство; 
- број на вработени - (состојба година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

31.820,00 г.м. што претставува 9,09% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
3. ДОО "ТЕКСТИЛ 96" - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - 18(состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

20.839,67,00 г.м. што претставува 4,12% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
4. ДОО "КОПИНГ" - Скопје 
- дејност - професионална рехабилитација и врабо-

тување на инвалиди; 
- број на вработени - 57 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

1.456,00 г.м. што претставува 1,32% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
5. ДОО "ТРАНС ЕКСПРЕС" - Крушево 
- дејност - превоз на стоки во друмски сообраќај; 
- број на вработени - 18 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

17.000,00 г.м. што претставува 6,81% од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
6. ТД "ПРОКСИМА 4"ДОО - Скопје 
- дејност - трговија на големо; 
- број на вработени - 18 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

128.292,00 г.м. што претставува 25,09% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
7. ДОО "КАРГОИНСПЕКТ - МИЛЕ" - Скопје 
- дејност - контрола и квалитет на стоки; 
- број на вработени - 47 (состојба 1993 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

77.200,00 г.м. што претставува 13,18% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 50%. 
8. МЗТ "БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА" ДОО -

Валандово 
- дејност - производство на стоки за широка потро-

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

276.761,00 г.м. што претставува 39,34% од главницата 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
9. МЗТ "СКЛАДИШТА" ДОО - Струмица 
- дејност - метални и градежни конструкции; 
- број на вработени - 27 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел со вредност од 117.258,00 г.м. 

(40.568,00 г.м. е удел на Агенцијата на Р.М. за прива-
тизација, а 76.690,00 г.м. е удел на Р.М.), што претста-
вува 51,46% од главницата на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
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10. ДОО "СТОЛИЧАР" - Македонски Брод 
- дејност - производство на режана граѓа; 
- број на вработени -31(состојба 1998 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

81.870,00 г.м. што претставува 36,78% од главницата 
на друштвото; 

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

се доставуваат во запечатен плик. На пликот треба да 
стои: адреса на Агенцијата, со назнака "понуда", име 
на претпријатието за кое се однесува понудата, име на 
купувачот и адреса, а за физичките лица и матичен 
број од личната карта. 

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

да го плати; 
- начин на плаќање ( согласно законските прописи); 
- рок ( датум) за отплата - веднаш или на рати; 
- број на годишни рати ( не повеќе од пет) и 
- обезбедување на плаќањето ( доколку се плаќа на рати). 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса: 
Агенцијата на Република Македонија за привати-

зација, ул."Никола Вапцаров" бр. 7, пошт. фах 410 
1000 Скопје. 

Неуредните и неблаговремено доставените пону-
ди нема да бидат предмет на разгледување. 

Лицата заинтересирани за набавката на информа-
тивниот повик за продажба на удели на претпријатие-
то, истиот може да го купат во Агенцијата секој рабо-
тен ден од 8.00 - 15.00 часот по цена од 1.000,00 денари. 

Полно име на Друштвото: 

Седиште: 

Број на регистарска влошка: 

Основна главница 
Друштвото: 

АД Рудници за олово и 
цинк "САСА" 
"Маршал Тито" бб, Ма-
кедонска Каменица 
1-443-0, Основен суд 
Штип, Трег. бр. 392/97 
од 22.04.1997 година 

29.770.412 дем 

Номинална вредност на 
една акција: 100 дем 
Број на акции: 297.704 обични акции 
Почетна цена на понудата: 1.000.000 дем 
Краен рок за доставување 3 ноември 2001 година 
на понудата: до 15,30 часот 

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-
кументација во канцелариите на АП во работни дено-
ви од 09:00 до 15:00 часот, а најдоцна до 31 октомври 
2001 година. Тендерската документација ќе биде пре-
дадена по извршена уплата на 1.000 дем во денарска 
противвредност (според средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на уплата-
та), на жиро-сметката на АП во Балканска банка-
Скопје, број 40100-637-2213 (единствен даночен број 
4030993262472), со назначување на уплатувачот. 

Контакт информации: 
Агенција на Република Македонија за приватиза-

ција, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 
022, e-mail: agencu@mpa.org.mk 

Отворениот повик на Општина Илинден бр. 1/2001 за 
прибирање на понуди за изградба на патен правец Илин-
ден - Мршевци објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
78 од 27 септември 2001 година се повлекува - сторнира. 

Комисија за јавни набавки 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 03/2001 

З А П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ 
Во точката 6.1. датата на 09.10.2001 година се заме-

нува со датата 16.10.2001 година. 
Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ПОКАНА З А КУПУВАЊЕ АКЦИИ 

Агенцијата на Република Македонија за привати-
зација (АП), во име на Владата на Република Македо-
нија и останатите акционери кои го претставуваат др-
жавниот капитал, објавува јавен тендер за продажба 
на 60,72% капитално учество, односно 180.751 обични 
акции во 
РУДНИЦИ САСА АД-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Рудници за олово и цинк 

Во рамки на програмата за преструктуирање на 
претпријатијата кои искажуваат загуби во работење-
то, која ја спроведува во соработка со Светската бан-
ка, Владата на Република Македонија е подготвена да 
го продаде Друштвото под поволни услови. Друштво-
то е активно и има 1120 вработени. 

Агенцијата на Република Македонија за привати-
зација (АП), во име на Владата на Република Македо-
нија и останатите акционери кои го претставуваат др-
жавниот капитал, објавува јавен тендер за продажба 
на 88,68% капитално учество, односно 172.564 обични 
акции во 

РУДНИЦИ ЗЛЕТОВО АД-ПРОБИШТИП 
Рудници за олово, цинк и преработка 

Во рамки на програмата за преструктуирање на 
претпријатијата кои искажуваат загуби во работење-
то, која ја спроведува во соработка со Светската бан-
ка, Владата на Република Македонија е подготвена да 
го продаде Друштвото под поволни услови. Друштво-
то е активно и има 1.593 вработени. 

Полно име на Друштвото: 

Седиште: 

Број на регистарска влошка: 

Основна главница на 
Друштвото: 
Номинална вредност на 
една акција: 
Број на акции: 
Почетна цена на понудата: 
Краен рок за доставување 
на понудата: 

АД Рудници за олово, 
цинк и преработка 
"ЗЛЕТОВО" 
Јаким Стојковски 2, 
Пробиштип 
030065867-4-03-000, Ос-
новен суд Штип, Трег. 
бр. 2686/99 од 26.06.2000 
година 

18.486.142 дем 

95 дем 
194.591 обични акции 
200.000 дем 
3 ноември 2001 година 
до 15,30 часот 

Понудувачите може да ја подигнат тендерската до-
кументација во канцелариите на АП во работни дено-
ви од 09:00 до 15:00 часот, а најдоцна до 31 октомври 
2001 година. Тендерската документација ќе биде пре-
дадена по извршена уплата на 1.000 дем во денарска 
противвредност (според средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на уплата-
та), на жиро-сметката на АП во Балканска банка-
Скопје, број 40100-637-2213 (единствен даночен број 
4030993262472), со назначување на уплатувачот. 

Контакт информации: 
Агенција на Република Македонија за приватиза-

ција, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 
022, e-mail: agencu@mpa.org.mk 

на 
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mailto:agencu@mpa.org.mk


Стр. 4738 - Бр. 79 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 3 октомври 2001 

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за врше-
ње на нотарските работи ("Службен весник на РМ" 
бр. 56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишу-
ва 

О Г Л А С 
З А ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИ-

РАНИ З А ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ 
Секој заинтересиран кандидат треба да ги испол-

нува следните услови: 
- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните до-

кументи: 
- диплома за завршен Правен факултет, 
- потврда со која ќе докаже дека има работно иску-

ство на правни работи најмалку пет години и тоа со 
опис и попис според Правилникот за систематизација 
на работните места, 

- уверение ако има положено правосуден испит, 
- молба со задолжителна административна такса 

од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени лични-
те генералии, точна адреса, број на телефон, домашен 
и од работното место, број на лична карта и единствен 
матичен број. 

На денот на одржувањето на писмениот дел од но-
тарскиот испит, секој кандидат треба да достави уп-
латница во износ од 6.500 денари, уплатени на жиро 
сметка, број 40100-631-1557 со назнака за полагање на 
нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на 
име на средства на Министерството за правда - Скопје 
со даночен број 4030990254525. 

Потребните документи (во оригинал или ориги-
нално заверено фотокопие) се поднесуваат во архива-
та на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред 
денот на полагање на испитот. 

Нотарскиот испит (писмен дел) се закажува за: 22 
октомври 2001 година во 14 часот. 

Испитот се одржува во просториите на Апелацио-
ниот суд Скопје. 

Министерството за правда, за денот на полагањето 
на поправниот испит, дополнително ќе ги извести канди-
датите кои не покажале задоволителен резултат по еден 
предмет, односно биле вратени на поправен испит. 

Кандидатите треба да се пријават за полагање на 
поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на 
овој рок се закажува и датумот на полагањето на поп-
равниот испит и притоа треба да приложат уплатница 
на износ од 3.250 денари, уплатени на жиро сметка 
40100-631-1557, со назнака за полагање на поправен 
нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на 
име на средства на Министерството за правда - Скопје 
и даночен број 4030990254525, депонент Народна бан-
ка на Република Македонија. 

Министерство за правда 
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