
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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270. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Делумно се ослободува од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Науме Ице Цаловски од Царев Двор, во траење 

од 6 месеци. 

II 
Извршувањето на казната затвор им се заменува 

со условна осуда за време од 1 година на осудените 
лица: 

1. Оливер Јордан Иванов од с. Грдовци, во траење 
од 3 месеци, 

2. Боро Милан Кордов од Радовиш, во траење од 3 
месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 07-149 
14 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

271. 
Врз основа на член 41 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.02.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ КАКО СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Генерален секретаријат 

како Стручна служба на Владата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Генерален секретари-
јат). 

Член 2 
Генералниот секретаријат на Владата на Републи-

ка Македонија обезбедува логистичка стручна под-
дршка на Владата во целина, на Претседателот на 
Владата, замениците на Претседателот на Владата, 
министрите (членовите на Владата), а со цел за зако-
нито, ефикасно и транспарентно работење на Владата 
на Република Македонија. 

Член 3 
Генералниот секретаријат се организира во сог-

ласност со надлежностите на Владата утврдени со Ус-
тавот и Законот на начин кој обезбедува поголема 
стручна оперативност и ефикасност во работењето. 

Организацијата на Генералниот секретаријат од 
став 1 на овој член, се остварува и според одредбите 
од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија. 

Член 4 
Генералниот секретаријат ги врши работите и за-

дачите во согласност со Деловникот за работа на Вла-
дата на Република Македонија, Годишната програма 
за работата на Владата, упатствата, насоките и заклу-
чоците на Владата и упатствата на генералниот секре-
тар на Владата. 

Член 5 
Во остварувањето на работите и задачите од сво-

јот делокруг, Генералниот секретаријат соработува со 
стручните служби на Собранието на Република Маке-
донија, Претседателот на Републиката, Уставниот суд, 
Врховниот суд, Народниот правобранител, Јавното 
обвинителство на Република Македонија, органите на 
државната управа и со службите на владите на други-
те држави. 

Член 6 
Со Генералниот секретаријат раководи генерални-

от секретар на Владата. 

Член 7 
На генералниот секретар на Владата, Владата му 

именува заменик. 

Член 8 
Внатрешната организација и систематизација на 

Генералниот секретаријат се уредува на начин што до 
израз да дојдат специфичностите на надлежностите 
што ги има Владата, согласно Законот за Владата на 
Република Македонија, а што е основа за уредување 
со Правилникот за внатрешна организација на Гене-
ралниот секретаријат како Стручна служба на Влада-
та на Република Македонија и Правилникот за систе-
матизација на работните места во Генералниот секре-
таријат. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за основање на Струч-
ната служба на Владата на Република Македонија 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 42/91 
и 54/91. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-6094/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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272. 
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 13.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРА-
МА ЗА 2000 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Инвестициона 
програма за 2000 година на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија бр. 0201-
2274/2 од 26.07.2000 година, донесена од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија ц.о. - Скопје, на седницата одр-
жана на 26.07.2000 година. 

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

Бр. 23-3817/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

273. 
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 13.02.2001 
година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОРОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 

ПРИВАТИЗАЦИЈА НА АД МАКЕДОНСКИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Средствата од приватизација на АД Македонски 

телекомуникации ќе се орочат како депозит со след-
ната рочна структура: 

- до 1 месец, 
- до 2 месеци, 
- до 3 месеци, 
- до 6 месеци. 

Член 2 
Заради поголема сигурност, орочувањето на средс-

твата ќе се изврши во банка која има кредитен рејтинг 
АА3 или подобар, оценет од страна на ревизорските 
к у ќ и S T A N D A R D & POOR's и MOODY'S. 

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

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-801/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

274. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.02.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОН-
ТИНГЕНТ З А УВОЗ НА ПЧЕНИЦА ЗА НЕ-

ПОСРЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
ЗА 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука, се определува царински контин-
гент за увоз на пченица, за непосредно производство, 
без плаќање на царина и посебна давачка (прелев-
ман) 

2. Во рамките на билансните потреби ќе се увезат 
40.000 тони пченица со тарифни броеви: 

1001 90 00 50 - меркантилна пченица 
1001 90 00 90 - друга 

Правото на увоз без плаќање царина и посебна да-
вачка за пченицата го остварува производителот како 
краен корисник, кој купил пченица од домашно произ-
водство. 

Правото на увоз се остварува со барање во кое се 
содржани и податоци за: 

- купени количини на пченица за сопствени потре-
би од родот 2000 година; 

- просечна откупна цена на пченицата; 
- сопствени сместувачки капацитети - силоси и 

млинови;и 
- расположиви залихи на пченица и брашно. 
Барањето се доставува до Министерството за еко-

номија. 
3. Пченицата од точката 2 на оваа одлука ќе биде 

внесена во царинското подрачје на Република Маке-
донија, заклучно со 30.06.2001 година. 

4. Министерот за економија по барање на крајниот 
корисник, за динамиката на увозот и количините на 
пченицата, со решение го одобрува царинскиот кон-
тингент. 

5. Стоката увезена по овој основ не може да се оту-
ѓи, ниту да се користи за цели за кои не е увезена. 

6. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Ца-
ринската управа на Република Македонија, го извес-
тува Министерството за економија и Министерството 
за финансии, шестмесечно. 

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

Бр. 23-784/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

275. 
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 23.01.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот, кино 

"Напредок" во Скопје, што се наоѓа на ул. "Челебија" 
б.б., лоцирано на КП 9032 КО Центар I, (стара катас-
тарска парцела 3539 КО Скопје), се пренесува на Ми-
нистерството за култура за потребите на Детскиот те-
атарски центар - Скопје за реализација на проектот 
"Детско театарско студио". 

Член 2 
Се задолжува Министерството за култура со ко-

рисникот да потпише договор за условите и начинот 
на користењето на објектот наведен во член 1 од оваа 
одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-391/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Гергиевски, с.р. 

276. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

"Службен весник на Република Македонија" бр. 
1/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 13.02.2001 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

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



20 февруари 2001 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 Бр. 12 - Стр. 647 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8710 8710 00 00 00 Тенкови и други 

оклопни борбени 
моторни возила, 
вклучувајќи и оп-
ремени со воору-
жување, и нивни 
делови 
а) Резервни дело-
ви за воени мо-
торни возила 
"Hermelin" тип 
ТМ 170 

7309 

12.000 пар. 7309 00 90 00 

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

Бр. 23-559/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

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

7310 

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

277. 
Врз основа на 

(" Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 13.02.2001 
година, донесе 

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

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА 

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

7310 10 00 00 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
7216 

7216 31 
7216 31 11 00 

7304 

7304 39 
7304 39 59 00 

7307 

7307 91 00 00 

7307 92 

7307 92 90 00 

Профили од желе-
зо или нелегиран 
челик: 
-- У профили: 
-—Со паралелни бо-
чни страни 
а) Влечен профил 
UNP 160 
б) Влечен профил 
HEA 160 
Цевки и шупливи 
профили, безрабни, 
од железо (освен од 
леано железо) или 
од челик: 
-- Друго: 

Друго 
а) Манесманови че-
лични цевки DN 16 
б) Манесманови че-
лични цевки DN 200 
в) Манесманови че-
лични цевки DN 200 
Прибор за цевки (на 
пример, спојници, 
колена, муфови), од 
железо или челик: 
--Прирабници 
а) Фланши DN 200/ 
PN 16 
-- Колена, лакови и 
муфови со завојни-
ца: 
--- Колена и лакови 
а) Манесманови че-
лични колена DN 
200 
б) Манесманови че-
лични колена DN 40 

8208 

8403 

664 кг. 

730 кг. 

8208 20 00 00 

8403 10 
8403 10 90 00 

8404 

25 м ' 

42 м ' 

1 8 м ' 

8404 90 00 00 

4 парчиња 

12 парчиња 

6 парчиња 

8413 

Резервоари, танкови, 
бочви и слични кон-
тејнери за кој и да 
било материјал (ос-
вен компримирани 
или течни гасови), од 
железо или челик, со 
зафатнина поголема 
од 300 литри, со или 
без облога или то-
плотна изолација, но 
неопремени со меха-
нички или термички 
уреди: 
- Друго 
а) Дозиран бункер 
б) Полжен тран-
спортер на дозиран 
бункер 
в) Постолје на дози-
ран бункер 
Танкови, буриња, 
бочви, лимени ку-
тии и слични контеј-
нери за кој и да било 
материјал (освен 
компримирани или 
течни гасови), од 
железо или челик, 
со зафатнина до 300 
литри, со или без 
облога или топлот-
на изолација, но не-
опремени со меха-
нички или термички 
уреди: 
- Со зафатнина 50 л 
или поголема 
а) Контејнер за ви-
брационо сито 
б) Контејнер за пра-
шина од мултици-
клонот 
Ножеви и сечила за 
машини или за ме-
ханички направи: 
- За обработка на 
дрво 
а) Сет за ножеви 
Котли за централно 
греење, освен кот-
лите од тар. број 
8402: 
- Котли: 
-- Друго 
а) Котел CFB 520, 
циркулациони пум-
пи и димна комора 
б) Постолје за коте-
лот, вентилатор, 
компресор и комора 
за гориво 
Помошни уреди за 
котли од тар. број 
8402 или 8403 (на 
пример, економајзе-
ри, прегрејувачи, от-
странувачи на саѓи, 
рекуператори на 
гас); кондензатори 
за енергетски еди-
ници на водена или 
друга пареа: 
- Делови 
а) Кутија за помош-
ни делови за коте-
лот 
б) Песок за флуиди-
зираниот слој 
Пумпи за течности, 
опремени или неоп-
ремени со мерни 
уреди; елеватори на 
течности: 
- Пумпи опремени 
или предвидени да 
бидат опремени со 
мерни уреди: 

1 парче 

2 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 

6 парчиња 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 
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8413 70 

8413 70 30 00 

8414 

8414 59 
8414 59 50 00 

8421 

8421 39 
8421 39 98 00 

8428 

8428 33 
8428 33 90 00 

8436 

8436 80 
8436 80 10 00 

- Други центрифу-
гални пумпи: 
--- Циркуларни пум-
пи за грејни системи 
и снабдување со 
топла вода 
а) Бустер пумпа Gru-
ntfos CLM 150/195 
Воздушни или ваку-
ум пумпи, воздушни 
или гасни компресо-
ри и вентилатори; 
вентилациони или 
рециркулациони от-
странувачи на мирис 
со вграден вентила-
тор, вклучувајќи ги 
оние опремени со 
филтер: 
-- Друго: 

Центрифугални 
а) Вдимен вентила-
тор 
Центрифуги, вклу-
чувајќи центрифуги 
за сушење; уреди за 
филтрирање или 
пречистување, на 
течности или гасо-
ви: 
-- Друго: 

Друго 
а) Мулти-циклон 
тип 15E Paladon 
Други машини за 
дигање, манипула-
ција, натовар или ис-
товар (на пример, 
лифтови, подвижни 
скали, транспортери 
и жичарници): 
-- Други, со лента: 
--- Друго 
а) Положен тран-
спортер за празнење 
на складишниот 
бункер 
б) Собирен поло-
жен транспортер 
(бункер) 
в) Постолје за соби-
рен положен тран-
спортер 
г) положен тран-
спортер (од бункер 
до сито) 
д) Постолје за поло-
жен транспортер 
ѓ) Постолје за поло-
жен транспортер 
е) Положен тран-
спортер (од сито до 
плож. тр.) 
ж) Постолје за по-
ложен транспортер 
з) Постолје за поло-
жен транспортер 
и) Положен тран-
спортер (од полж. 
транспортер до до-
зирен бункер) 
ј) Постолје за поло-
жен транспортер 
Други машини за 
земјоделството, хор-
тикултурата, шу-
марството, живи-
нарството или пче-
ларството, вклучу-
вајќи и уреди за 
'ртење снабдени со 
механичка или тер-
мичка опрема; инку-
батори и топли ба-
терии за пилиња: 
- Други машини: 
-- Шумарски маши-
ни 

1 парче 
8481 

1 парче 

8481 80 

8481 80 85 00 

8483 

1 парче 

4 парчиња 

1 парче 

2 парчиња 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

1 парче 

8483 10 

8483 10 90 00 

8537 

8537 10 
8537 10 99 00 

а) Секалка за гран-
ки JENSEN тип А 
328 
б) Вибрационо сито 
в) Постоење за виб-
рационо сито 
Славини, вентили и 
слични уреди за це-
воводи, котли, ре-
зервоари, каци или 
слично, вклучувајќи 
и вентили за нама-
лување на притисо-
кот и термостатич-
ки управувани вен-
тили: 
- Други уреди: 
--Славини и вентили 
за садопери, мијал-
ници, бидеа, котли-
ња за вода, кади и 
слично: 
-— Лептирести вен-
тили 
а) лептирести вен-
тили DN-200/PN16 
Трансмисиони вра-
тила (вклучувајќи и 
брегасти вратила и 
коленести вратила) 
и криваи; куќишта 
за лежишта и лизга-
чки лежишта; зап-
ченици, запчести и 
фрикциони пренос-
ници; навојни врете-
на со куглички или 
валјаци; менувачки 
кутии и други мену-
вачи на брзини, 
вклучувајќи и прет-
ворачи на обртниот 
момент; замавници, 
ременици и јажани-
ци (вклучувајќи и за 
макари); вклучно-
исклучни спојници; 
и спојници за врати-
ла (вклучувајќи и зг-
лобни спојници); 

- Трансмисиони вра-
тила (вклучувајќи и 
брегасти вратила и 
коленести вратила) 
и криваи: 
--- Друго 
а) Карданска основа 
Табли, плочи, пул-
тови, маси, ормари и 
други основи, опре-
мени со два или по-
веќе производи од 
тар. број 8535 или 
8536, за електрично 
управување или раз-
ведување на елек-
трична струја, вклу-
чувајќи ги оние со 
вградени инстру-
менти или апарати 
од Глава 90, и нуме-
ричко управувани 
апарати, освен ко-
мутационите апара-
ти од тар. број 8517: 
- За напон до 1000 В: 
--- Друго 
а) Команден ормар 

1 парче 
1 парче 

1 парче 

2 парчиња 

1 парче 

1 парче 

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

Бр. 23-704/1 
13 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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278. 
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 13.02.2001 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗАТ ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Комисијата за односи со верски заедници и религи-
озни групи при Владата на Република Македонија и 
тоа: 

8703 Патнички авто-
мобили и други 
моторни возила 
главно конструи-
рани за превоз на 
лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувај-
ќи и моторни во-
зила за комбини-
ран превоз на ли-
ца и стоки (од ти-
пот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 
--- Употребувани: 

8703 32 90 10 ---- Со зафатнина 
на цилиндрите 
над 1500 см3 до 
2000 см3 

а) Возило VOLK-
SWAGEN-VW PA-
SAT турбо дизел, 
број на шасија 
WVWZZZ33ZFE36 
7617 1 парче 

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

Бр. 23-707/1 Претседател на Владата 
13 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

279. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ОВРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. За помошник на министерот за образование и 
наука се назначува Менан Мемеди, досегашен дирек-
тор на Зимско спортско-рекреативниот центар "По-
пова Шапка"-Тетово. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-497/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

280. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1. За советник на министерот за транспорт и врски 
се назначува Зора Симјановска, досегашен референт 
за градба и одобрение за градење во Министерството 
за транспорт и врски ПЕ-Битола. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-465/5 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

281. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ З А АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 
"МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие за аерод-
ромски услуги "Македонија"-Скопје се именува Ернад 
Фејзулаху, дипл. електротехнички инженер. 

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

Бр. 17-492/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

282. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР 

НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За главен државен инспектор на Државниот па-
зарен инспекторат се именува Кенан Идризи, досега-
шен референт по платен промет со странство во Те-
товска банка-Тетово. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 



Стр. 650 - Бр. 12 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 20 февруари 2001 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-505/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

283. 
Врз основа на член 88 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 48/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за приватизација се именува 
Агрон Салиу, адвокат од Гостивар. 

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

Бр. 17-491/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

284. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирек-

цијата за цивилна воздушна пловидба ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 20/95) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

1. Се разрешува Ѓорѓи Чачкиров од должноста ди-
ректор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловид-
ба. 

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

Бр. 17-500/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

285. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирек-

цијата за цивилна воздушна пловидба ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 20/95) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

1. За директор на Управата за цивилна воздушна 
пловидба се именува Миле Манолев, бригаден гене-
рал. 

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

Бр. 17-499/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

286. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

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

И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. Се разрешува Љубе Бошкоски од должноста за-
меник на директорот на Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање, поради заминување на друга дол-
жност. 

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

Бр. 17-496/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

287. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

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

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За државен секретар во Министерството за 
внатрешни работи се именува Љубе Бошкоски, досе-
гашен заменик на директорот на Дирекцијата за без-
бедност и контраразузнавање. 

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

Бр. 17-498/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

288. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН 
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 

1. Се разрешува м-р Љубомир Тодоровски од дол-
жноста главен републички инспектор за сообраќај и 
врски, поради заминување во пензија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-465/3 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

289. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

1. За главен државен инспектор на Државниот ин-
спекторат за транспорт се именува Методија Костур-
ски, досегашен советник на министерот за транспорт 
и врски. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-465/4 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

290. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Се разрешува Мојсеј Трајковски од должноста 
главен државен инспектор на Државниот инспекторат 
за земјоделство. 

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

Бр. 17-495/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

291. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. За главен државен инспектор на Државниот ин-
спекторат за земјоделство се именува Александар 
Костовски, досегашен раководител на производство 
во З З "Агро Вардар"-Зелениково. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-448/2 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

292. 
Врз основа на член 91 од Законот за вработување-

то и осигурувањето во случај на невработеност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Страхил Арсовски се разрешува од должноста 
директор на Заводот за вработување на Република 
Македонија. 

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

Бр. 17-493/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

293. 
Врз основа на член 91 од Законот за вработување-

то и осигурувањето во случај на невработеност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија се именува Кирил Тодоровски, 
дипл. економист, досегашен помошник на директорот 
на Заводот. 

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

Бр. 17-494/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

294. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1. Се разрешува Методија Костурски од должноста 
советник на министерот за транспорт и врски, поради 
заминување на друга должност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-465/2 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

295. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30 ја-
нуари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ 
ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

1. Се разрешува Васко Прентоски од должноста 
директор на Казнено-поправниот дом од отворен вид 
Струга. 

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

Бр. 17-399/2 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

296. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните па-

тишта ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/96, 40/99 и 96/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 30 јануари 2001 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ 

И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ 

1. Идриз Цека се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Фондот за магистрални и регио-
нални патишта-Скопје, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за магис-
трални и регионални патишта-Скопје се именува Џе-
вад Халили, професор во УСО "Кирил Пејчиновиќ" -
Тетово. 

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

Бр. 17-516/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

297. 
Врз основа на член 106, 107 и 108 став 1 од Законот 

за хартии од вредност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии 
од вредност на 02.02.2001 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се издава одобрение за основање и работа на 
брокерската куќа "БИТОЛА БРОКЕР" АД, со се-
диште во Битола, ул. "Васко Карангелевски" б.б. 

2. Брокерската куќа "БИТОЛА БРОКЕР" АД Би-
тола ќе ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот и 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

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

Бр. 01-754/6 Комисија за хартии од вредност 
6 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

298. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА 

"ЗАФИР САЈТО" - КУМАНОВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Дом за стари лица "Зафир Сајто"-
Куманово, што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа на седницата одржана на 18. 01. 2001 година. 

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

Бр. 10-428/2-01 Министер, 
5 февруари 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

299. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ТЕТОВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа-Тетово, што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 21. 12. 2000 
година. 

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

Бр. 10-135/01 Министер, 
18 јануари 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

300. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ДЕЛЧЕВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа-Делчево, што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 24. 01. 2001 
година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 10-427/2-01 Министер, 
5 февруари 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

301. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ГОСТИВАР 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа-Гостивар, што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 16. 11. 2000 
година. 

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

Бр. 10-99/01 Министер, 
16 јануари 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

302. 
Врз основа на член 22 став 1, 3 и 4 од Законот за 

стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 и 53/2000), 
министерот за правда донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИСПИТНА КОМИСИЈА 

И НАЧИНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ СТЕЧАЕН 

УПРАВНИК 

Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на спроведу-

вање на испит за стекнување звање стечаен управник, 
пријавување за испит, составот и формирање на ис-
питна комисија, текот на испитот и оценувањето, фор-
ма и содржина на уверението и други прашања во вр-
ска со начинот на изведувањето на испитот. 

Содржина на испитот 

Член 2 
Испитот ја опфаќа проверката на знаење од подрач-

јето на стечајното право и општи познавања од правото 
и економијата, како и познавањето на прописите, теори-
јата и судската пракса од областа на стечајното право и 
кодекс на етика на стечајните управници. 

Програма за полагање на испит 

Член 3 
Испитот за стекнување на звање стечаен управник 

се полага според програма што ги опфаќа стручни 
познавања од областите на правото и економијата: 

А) Стечајно право 
- стечај-ликвидација и план за реорганизација, 
- посебни стечајни постапки, 
- стечајна постапка со странски елемент, 
- стечај над банка и штедилница. 
Б) Општи познавања од правото 
- трговско статусно право, сопственичка трансфор-

мација, и преземање, 
- одбрани теми од облигациони односи, 

- одбрани теми од извршната постапка. 
В) Економски познавања 
- економика на претпријатијата, 
- одбрани теми од македонските сметководствени 

стандарди, 
- одбрани заглавја од деловните финансии, 
- основни познавања за изработка на бизнис план. 

Испитни сесии 

Член 4 
Испитот се полага трипати годишно и тоа во мар-

товската, јунската и ноемвриската испитна сесија. 
Испитната комисија го определува местото и вре-

мето на полагањето на испитот. 

Пријава за полагање на испитот 

Член 5 
Пријавата за полагање на испитот, се поднесува до 

Министерството за правда. 
Со пријавата се приложуваат и следните документи: 
- диплома за завршен факултет во Република Македо-

нија или признавање на високо образовна квалификација, 
- потврда за работно искуство од најмалку три години, 
- уверение за неосудуваност. 
Документите се поднесуваат во оригинал или фо-

токопии заверени од нотар. 
Со пријавата кандидатот е должен да приложи до-

каз за платени трошоци за испитот најдоцна пред по-
четокот на испитот. 

Кандидатот се известува дека му се дозволува по-
лагање на испитот и за времето и местото за полагање 
на испитот. 

Испитна комисија 

Член 6 
Испитот се полага пред испитна комисија составе-

на од пет члена. 
Претседателот и членовите на испитната комисија 

се именуваат од редот на професорите, судиите, приз-
натите стручњаци од областа на економијата и право-
то со мандат од две години. 

Испитната комисија има секретар што се именува 
од редот на државните службеници во Министерство-
то за правда со мандат од две години. 

Претседателот и членовите на испитната комисија 
мора да имаат најмалку VII степен на образование од 
правна односно економска насока, а секретарот мора 
да има најмалку VI степен на образование. 

Испитната комисија има право на награда во виси-
на што со посебен акт ја определува министерот за 
правда. 

Начин на полагање на испитот 

Член 7 
Испитот се полага писмено и усно. 
Писмениот испит се полага во два дела. Првиот 

дел се состои во полагање тест, а вториот дел се сос-
тои во полагање на студиски пример. 

Општите правни и економски познавања се прове-
руваат преку тест. 

Студискиот пример се состои од решавање на 
проблем од областа на стечајната практика. 

Известување за резултати од тестот 
Член 8 

Кандидатите се известуваат за резултатите од тестот 
најдоцна осум дена од денот на полагањето на тестот. 

Писмен дел од испитот 

Член 9 
Пред почетокот на полагањето на писмениот дел од 

испитот, секретарот на испитната комисија го утврдува 
идентитетот на кандидатите кои полагаат. 
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Секретарот на испитната комисија во присуство на 
претседателот и членовите на комисијата им ги врачува 
на кандидатите писмените тестови кои се посебно заш-
титени од страна на комисијата. 

На испитот присуствуваат претседателот, членовите, 
секретарот на комисијата и кандидатите кои полагаат. 

Писмениот дел на испитот трае шест часа. 
Кандидатот може да користи правни прописи и 

стручна литература само при решавање на студискиот 
пример. 

За време на полагање на испитот не е дозволено 
меѓусебно договарање, користење недозволиви сред-
ства ниту напуштање на просторијата во која се изве-
дува полагањето. 

Констатираната повреда од став 6 на овој член има 
исти последици како негативна оцена за писмениот 
дел од испитот. 

Содржина на усниот дел од испитот 

Член 10 
Усниот дел од испитот ја опфаќа одбраната на сту-

дискиот пример, преку која се проверуваат теоретски-
те и практични познавања на кандидатот. 

Усниот дел трае колку што е потребно за провер-
ка на знаењето на кандидатот. 

Усниот дел кандидатот го полага најдоцна во рок 
од 15 дена по известувањето за резултатите од тестот. 

Начин на водење на испитот 

Член 11 
Претседателот на испитната комисија, го води ис-

питот и заедно со другите членови на испитната коми-
сија, се грижи за правилно спроведување на испитот. 

Секој член од испитната комисија има право да му 
поставува прашања на кандидатот. 

Резултатите од писмениот дел од испитот се при-
ложуваат кон записникот за текот на полагање на ис-
питот и се негов составен дел. 

Кога се смета дека испитот е положен 

Член 12 
Кандидатот го положил тестот доколку освоил 

75% од вкупно можниот број поени, а кандидатот мо-
же да освои најмногу 100 поени. 

Право на полагање на усниот дел од испитот има 
кандидатот што го положил тестот според став 1 од 
овој член . 

При вреднување на студискиот пример до 50 поени 
се вреднува подрачјето А од член 3 од овој правилник 
и по 25 поени за подрачјето Б и В од истиот член. 

Се смета дека кандидатот го положил испитот ако 
освои најмалку 65 поени од вкупно 100 поени од сту-
дискиот пример и ако покаже задоволителни резулта-
ти на усната проверка на знаењето. 

Објавување на резултатите од испитот 

Член 13 
Резултатот од испитот го објавува претседателот 

на испитната комисија во присуство на членовите на 
испитната комисија, кандидатот и секретарот и тоа 
веднаш по завршување на усниот дел од испитот. 

Резултатот од испитот се запишува во записникот 
за текот на полагање на испитот. 

Записник за текот на полагање на испитот 

Член 14 
За текот на полагањето на испитот за секој канди-

дат се води записник. 
Записникот мора да содржи име и презиме како и 

живеалиште на кандидатот, состав на комисијата, да-
тум на проверката на знаењето, прашањата од усниот 
дел на испитот, број на освоени поени. 

Записникот го потпишуваат претседателот на ис-
питната комисија, членовите на испитната комисија и 
секретарот. 

Изјава за согласност со етичкиот кодекс на стечајни 
управници 

Член 15 
Кандидатот пред да го прими уверението за стек-

нување звање стечаен управник, потпишува изјава 
пред комисијата за согласност со етичкиот кодекс на 
стечајните управници. 

Форма и содржина на уверението за положен испит 
Член 16 

На кандидатот кој го положил испитот му се изда-
ва уверение за положен испит. 

Во уверението се наведува име и презиме на кан-
дидатот, датум и место на раѓање, завршено образова-
ние и датумот кога кандидатот го положил испитот за 
стекнување звање на стечаен управник. 

Уверението го потпишува министерот за правда и 
претседателот на испитната комисија. 

Уверението за положениот испит се издава во два 
примероци, од кои еден добива кандидатот за вршење 
на функцијата стечаен управник, а другиот останува 
во предметот на Министерството за правда. 

Уверението за положен испит како образец бр. 1 е 
составен дел на овој правилник. 

Повторно полагање на испитот 
Член 17 

Во случај кандидатот да не го положи студискиот 
пример има право два пати да го повтори полагањето 
на студискиот пример, во рок што ќе го определи ис-
питната комисија, кој неможе да биде пократок од 30 
дена од денот на последното полагање. 

За повторување на полагањето од став 1 на овој член 
кандидатот е должен да уплати трошоци за испитот. 

Откажување од испит 

Член 18 
Доколку кандидатот без оправдани причини на оп-

ределениот ден не се јавил за полагање на испитот 
или ако се откаже откако го започнал полагањето на 
испитот, се смета како да не го положил испитот. 

За оправданоста на причините за откажување од 
испитот одлучува испитната комисија, врз основа на 
писмено образложение на кандидатот. 

Писменото образложение кандидатот мора да го 
достави најдоцна во рок од седум дена од денот утвр-
ден за полагање на испитот. 

Како оправдани причини од став 1 на овој член се 
сметаат особено: 

- болест, 
- смрт во потесното семејство, 
- неодложни и непланирани обврски. 
Во случај комисијата да одлучи дека причините се 

оправдани, се смета како кандидатот да не го полагал 
испитот. 

Во случај од став 1 на овој член, на кандидатот не 
му се враќаат платените трошоци. 

Трошоци за испит 

Член 19 
Трошоците за испитот кандидатот ги плаќа однап-

ред. 
Завршна одредба 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 07-1286/1 Министер за правда, 
февруари 2001 година м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

Скопје 
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303. 
Врз основа на член 31 од Законот за стечај 

("Службен весник на РМ" бр. 55/97 и 53/2000), минис-
терот за правда, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА НА СТЕЧАЈ-

НИОТ УПРАВНИК И РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ 
ТРОШОЦИ И НИВНАТА ВИСИНА 

I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на кој судот 

во стечајна постапка одлучува за висината на награда-
та на стечајниот управник и реално потребните тро-
шоци за водење на стечајната постапка. 

II. Начинот за определување на висината на наградата 
на стечаен управник во случај на ликвидација 

1) Основи за определување на наградата на стечаен 
управник во случај на ликвидациј а 

Член 2 
Наградата на стечајниот управник се определува 

врз следните основи: 
1. паричната вредност за намирување на побарува-

њата на стечајните доверители; 
2. процентот на намирување на стечајните довери-

тели и 
3. сложеноста на стечајната постапка во однос на 

видот и облиците на имотот на стечајниот должник и 
сложеност на неговото претворање во пари како на 
пример побарувања што потешко можат да се напла-
тат, побивање на правни дејствија, удели и акции во 
други трговски друштва и сл. 

1.1. Парична вредност за намирување на побарување-
то на стечајните доверители 

Член 3 
Во зависност од вредноста на намирување на поба-

рувањата на стечајните доверители, висината на наг-
радата на стечајниот управник се определува според 
следната табела: 

Табелата е во 1000 дена ри 

Ставка 
Парична вредност на нами-
рување на побарувањата на 

стечајните доверители 
Награда 

I. до 300 до 20% 
II. од 300-1.500 42+10% над 

300 
III. од 1.500-3.000 150+8% над 

1.500 
IV. од 3.000-15.000 240+3% над 

3.000 
V. од 15.000-30.000 600+1.5% над 

15.000 
VI. од 30.000-150.000 780+1% над 

30.000 
VII. над 150.000 2.850+0.5% 

над 150.000 

1.2. Процент на намирување на стечајните доверители 
Член 4 

За секои 10%, постигнати над 50% намирување на 
побарувања на доверителите, наградата определена 
според член 3 од овој правилник, се зголемува за 2%. 

1.3. Сложеност на стечајната постапка 

Член 5 
Во зависност од сложеноста на постапката, опре-

делена во член 2 точка 3 од овој правилник, наградата 
на стечајниот управник се зголемува на следниот на-
чин: 

1. наградата определена според ставка I и II за нај-
многу 10%; 

2. наградата определена според ставка III и IV за 
најмногу 5%; 

3. наградата определена според ставка V и VI за 
најмногу 2%; 

4. наградата определена според ставка VII за нај-
многу 1%. 

1.4. Намирување на доверителите со физичка делба 

Член 6 
Ако стечајниот управник обврските кон стечајни-

те доверители во значителна мера ги намири со фи-
зичка делба, стечајниот совет може да му ја намали 
наградата определена согласно со член 3 од овој пра-
вилник на 50%. 

III. Начин за определување на висината на наградата 
на стечаен управник во случај на реорганизација на 

деловниот потфат 

1) Основи за определување на наградата на стечаен 
управник во случај на реорганизација на деловниот 

потфат 

Член 7 
Наградата на стечајниот управник во случај на ре-

организација на деловниот потфат се определува врз 
следните основи: 

1. паричната вредност определена за исплата на до-
верителите со планот за реорганизација; 

2. процентот на намирување на стечајните довери-
тели; 

3. сложеноста на стечајната постапка во однос на 
планот за реорганизација определена со финансиски-
те анализи и проекции; 
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4. продолжувањето на деловниот потфат и вршење 
на други тековни работи по започнување на стечајна-
та постапка. 

1.1. Парична вредност на намирување на побарувања-
та на стечајните доверители 

Член 8 
Во зависност од паричната вредност на намирува-

ње на побарувањата на стечајните доверители, виси-
ната на наградата на стечајниот управник се опреде-
лува според следната табела: 

1.2. Процент на намирување на стечајните доверители 

Член 9 
За секои 10%, постигнати над 50% намирување на 

побарувања на доверителите, наградата определена 
според член 8 се зголемува за 2%. 

1.3. Сложеност на стечајната постапка 

Член 10 
Во зависност од сложеноста на постапката, награ-

дата на стечајниот управник се зголемува со примена 
на табелата од член 8 од овој правилник, а на следни-
от начин: 

1. наградата определена според ставка I и II за нај-
многу 10%; 

2. наградата определена според ставка III и IV за 
најмногу 5%; 

3. наградата определена според ставка V и VI за 
најмногу 2%; 

4. наградата определена според ставка VII за нај-
многу 1%. 
1.4. Зголемување на наградата на стечајниот управник 

Член 11 
За продолжување на деловниот потфат и вршење 

на други тековни работи по започнување на стечајна-
та постапка, наградата на стечајниот управник се зго-
лемува за 2% од приходите остварени по отворањето 
на стечајната постапка, поврзани со нивната наплата. 

2) Намирување на доверителите со физичка делба 

Член 12 
Ако стечајниот управник обврските кон стечајни-

те доверители во значителна мера ги намири со фи-
зичка делба, стечајниот совет може да му ја намали 
наградата, определена согласно со член 8 од овој пра-
вилник на 50%. 

3) Начин на исплата на наградата 

Член 13 
До донесувањето на решението за одобрување на 

планот за реорганизација и заклучување на стечајната 
постапка периодично му се исплаќа на стечајниот уп-

равник 50% од определената награда, а останатите 
50% му се исплаќаат пропорционално со извршување 
на планот за реорганизација. 

Доколку планот за реорганизација не се реализи-
ра, на стечајниот управник нема да му се исплати оста-
токот од наградата. 

4) Трошоци за надзор врз спроведување на планот за 
реорганизација 

Член 14 
Трошоците за надзорот врз спроведување на пла-

нот за реорганизација се определуваат во планот за 
реорганизација. 

IV. Начин за определување на висината на наградата 
на стечаен управник во стечајна постапка над банка 

или штедилница 

Основи за определување на наградата на стечајниот 
управник во стечајна постапка над банка или 

штедилница 

Член 15 
Наградата на стечајниот управник во стечајна пос-

тапка над банка или штедилница се определува на на-
чин определен во член 4, 5 и 6 од овој правилник и из-
несува 50% од наградата определена во член 3 од овој 
правилник. 

V. Награда на привремен стечаен управник 

1) Начин на определување на висината на наградата 
на привремен стечаен управник 

Член 16 
Висината на наградата на привремениот стечаен 

управник се определува во зависност од обемот на ра-
ботата и висината на авансираните трошоци, а не мо-
же да биде помала од 5.000 ниту поголема од 50.000 де-
нари. 

2) Определување на наградата во случај на продолжу-
вање на должниковиот деловен потфат 

Член 17 
За продолжување на деловниот потфат и вршење 

на други тековни работи по назначувањето за привре-
мен стечаен управник, наградата се зголемува за 2% 
од приходите остварени по денот на неговото опреде-
лување за привремен стечаен управник. 

VI. Награда на повереникот 

Начин на пресметување на наградата 

Член 18 
Наградата на повереникот се пресметува во вред-

ност од 25% од наградата на стечајниот управник оп-
ределена со член 3 од овој правилник. 

VII. Начин на определување на висината на реално 
потребни трошоци за водење на стечајната постапка 

Определување на висината на реално потребните 
трошоци 

Член 19 
Висината на реално потребните трошоци за воде-

ње на стечајната постапка се определува врз основа на 
писмени документи како докази за трошоците, кои 
што стечајниот управник ги доставува со образложе-
ние до стечајниот совет. 

Во реално потребни трошоци влегуваат сите тро-
шоци сторени во врска со водењето на стечајната пос-
тапка и тоа: 

1. осигурување на стечајниот управник; 

Табелата е во 1000 дена ри 

Ставка 
Парична вредност на нами-

рување на стечајните 
доверители 

Награда 

I. до 300 до 40% 
II. од 300-1.500 84+20% над 

300 
III. од 1.500-3.000 300+16% над 

1.500 
IV. од 3.000-15.000 480+6% над 

3.000 
V. од 15.000-30.000 1200+3% над 

15.000 
VI. од 30.000-150.000 1.560+2% над 

30.000 
VII. над 150.000 5.700+1% над 

150.000 
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2. трошоци за дополнително ангажираните лица во 
стечајната постапка; 

3. трошоци за водење на деловниот потфат; 
4. други трошоци предвидени во Законот за стечај. 

Примена на правилникот 

Член 20 
Висината на наградата на стечајните управници и 

на реално потребните трошоци во стечајните постап-
ки што биле започнати според Законот за стечај 
("Службен весник на РМ" бр. 55/97), се определува на 
начин утврден со овој правилник. 

Завршна одредба 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 07-1286/1 Министер за правда, 
февруари 2001 година м-р Џевдет Насуфи, с.р. 

Скопје 

304. 
Врз основа на член 37 од Законот за платниот про-

мет ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 
71/96, 7/98 и 16/2000), министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТС-
ТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕ-
БАТА НА ЕДИНСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ - ОБРАСЦИ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ 
ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Упатството за формата, содржината и употреба-
та на единствени инструменти - обрасци за вршење на ра-
ботите на платниот промет во Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 21/94, 37/94, 54/94, 51/97, 1/98, 
21/98, 79/99 и 51/2000) во точката 63 во потточка ѓ) во ста-
вот 4 бројот: "20" се заменува со бројот: "24", бројот: "19" 
се заменува со бројот: "22", а зборовите: "еден е специја-
лен знак - (цртичка) кој служи" се заменуваат со зборови-
те: "два се специјални знаци - (цртички) кои служат". 

Ставот 11 се менува и гласи: "За плаќањата во ко-
рист на сметките на буџетските приходи остварени од ус-
луги на буџетските корисници, средствата на буџетските 
корисници добиени по основ на донации, средствата на 
буџетските корисници добиени по основ на кредити, 
средствата на буџетските корисници остварени од само-
финансирачки активности и средствата на буџетските 
корисници од областа на високото образование остваре-
ни од самофинансирачки активности, учесникот во плат-
ниот промет на инструментите на платниот промет, во 
просторот на елементот "Повикување на број (одобру-
вање)" како прв податок запишува бројчан податок за 
видот на приходот, зависно од видот на плаќањето, сог-
ласно Правилникот за класификација на приходите 
("Службен весник на РМ" бр. 39/2000), а како втор пода-
ток се запишува податок од 3 нумерички знаци и тоа број 
на програма од 2 нумерички знаци и број на потпрограма 
од 1 нумерички знак." 

2. Прилогот број 3 се заменува со нов прилог бр. 3 кој 
е составен дел на ова упатство. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 12-3284/1 Министер за финансии, 
13 февруари 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

Прилог бр. 3 

П Р Е Г Л Е Д 
Н А ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ К О И ГИ ПОПОЛНУВААТ 

БУЏЕТОТ, КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ 
Н А СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ Н А РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број на модел Содржина на моделот (распоред на по-
лињата и позициите на коптролпиот 

број во моделот) 
40 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
41 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
42 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
43 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
44 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
45 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
46 (П1„)К(П1„)К-(П,)К-П3 
47 (П1Л)К(П1/7)К-(П,)К-П3 
31 П,-П3 

Првите два нумерички знаци се запишуваат во претпо-
л е т о на овој елемент и претставуваат број на основниот мо-
дел на елементот " Повикување на број (задолжување)". 

Останатите 20 нумерички знаци и два специјални зна-
ци (цртички) се запишуваат во полето на елементот 
"Повикување на број (задолжување)" и тоа: 

- првиот податок (П1/1)К(П1/2)К во должина од 11 ну-
мерички знаци содржи: број на раздел на Буџетот на Ре-
публика Македонија од 3 нумерички знаци и глава на Бу-
џетот на Република Македонија од 2 нумерички знаци со 
контролен број (П1/1)К и регистарски број од 4 нумерич-
ки знаци со контролен број од 1 нумерички знак (П1/2)К; 

- вториот податок (П2)К во должина од 6 нумерички 
знаци го содржи бројот на потставката од Буџетот на Ре-
публика Македонија од 5 нумерички знаци со контролен 
број 1 нумерички знак; 

- третиот податок П3 во должина од 3 нумерички зна-
ци го содржи бројот на програмата од 2 нумерички знаци 
и бројот на потпрограмата од 1 нумерички знак; 

- податокот П1 содржи бројчан податок за видот на 
приходот; 

- податокот П3 кај моделот 31 во должина од 3 нуме-
рички знаци го содржи бројот на програмата од 2 нуме-
рички знаци и бројот на потпрограмата од 1 нумерички 
знак. 

Модел 40: се употребува кога се врши пренос на сред-
ства од сметката на Буџетот и од сметките на буџетските 
приходи остварени од услуги на буџетските корисници 
(сметки 631) спрема сметките на корисниците и единки-
те корисници на средства од Буџетот, 

Модел 41: се употребува кога се врши пренос на сред-
ства од сметките на корисниците на средства од Буџетот 
спрема сметките на единките корисници на средства од 
Буџетот, 

Модел 42: се употребува кога се вршат плаќања од 
сметките на корисниците на средства од Буџетот и един-
ките корисници спрема добавувачи на стоки и услуги и 
исплата на плати и надоместоци и друго, 

Модел 43: се употребува кога се врши враќање на ви-
шок на пренесени средства од сметките на корисниците 
и единките корисници на средства од Буџетот спрема 
сметката на Буџетот, 

Модел 44: се употребува кога се врши враќање на ви-
шок на пренесени средства од сметките на единките ко-
рисници на средства од Буџетот спрема сметките на ко-
рисниците на средства од Буџетот, 

Модел 45: се употребува кога се врши враќање на пе-
искористените средства на дел од корисник на средства 
од Буџетот, единка корисник, акредитив, упатница или 
привремена сметка на платниот промет, 

Модел 46: се употребува кога се вршат плаќања на 
вонредни трошоци на Буџетот, 

Модел 47: се употребува за пренос на средства од 
сметките на корисниците и единките корисници на сред-
ства од Буџетот, на нивните сметки за средства на буџет-
ски корисници добиени по основ на донации и сметки за 
средства на буџетски корисници добиени по основ на 
кредити и 

Модел 31: се употребува за сторнирање на приходот 
евидентиран на аналитичкото конто што е запишано во 
полето "повикување на број" одобрување. 
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305. 
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 7 февруари 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Статутот на Техничкиот факултет-

Битола бр. 01-338/1 донесен од Советот на Техничкиот 
факултет-Битола на седницата одржана на 6 јуни 1999 
година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на проф. д-р Сотир Пановски и проф. д-р Ви-
томир Стојановски од Битола, со решение У.бр. 
102/2000 од 4 октомври 2001 година поведе постапка за 
оценување на законитоста на Статутот на Техничкиот 
факултет-Битола, бидејќи пред Судот основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Зако-
нот за насоченото образование во времето на негово-
то важење. 

4. Судот на седницата утврди дека со денот на вле-
гувањето во сила на Законот за високото образова-
ние, престануваат да важат одредбите од Законот за 
насоченото образование што се однесуваат на високо-
то образование (член 199). Меѓутоа, имајќи предвид 
дека Статутот на Техничкиот факултет-Битола е до-
несен на 6 јуни 1999 година односно во време на важе-
њето на Законот за насоченото образование, Судот 
оцени дека Статутот требало да биде донесен во сог-
ласност со одредбите од овој закон. 

Имено, според членот 249 од Законот за изменува-
ње на Законот за насоченото образование ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 11/91), соглас-
ност на одредбите од статутот на организациите за на-
сочено образование што се однесуваат на правата и 
обврските на студентите, организацијата (режимот) 
на студирањето, начинот и постапката за донесување 
на планови и програми за Воспитно-образовната деј-
ност, начинот на одлучувањето на претставниците на 
општествената заедница, условите за избор во настав-
ни, наставно-научни, научни и соработнички звања и 
условите за именување на индивидуален работоводен 
орган дава Собранието на Република Македонија. 

Со оглед на тоа што Статутот на Техничкиот фа-
култет-Битола е донесен без согласност на Собрание-
то на Република Македонија, Судот оцени дека тој не 
бил во согласност со Законот за насоченото образова-
ние. 

5. Во однос на наводите од иницијативата дека 
Статутот на Техничкиот факултет не предвидува уче-
ство на претставници на општествената заедница во 
ниеден орган на факултетот како и дека деканот на 
факултетот одлучува во прв степен како раководител 
- работодавец и во втор степен како член на факул-
тетската управа, Судот оцени дека овие прашања не 
се релевантни за оценување на законитоста на Стату-
тот, имајќи го предвид фактот дека Судот одлучи да 
го укине Статутот во целина поради тоа што тој не 
бил во согласност со Законот за насоченото образова-
ние во времето кога овој закон бил дел од правниот 
систем на Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски , Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 102/2000 Претседател 
7 февруари 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен парничен предмет, по туж-

ба на тужителката Петровска Нада од Куманово, ул. 
"Тоде Думба" бр. 130, против тужениот Златановски 
Стојанче со непозната адреса на живеење, основ на 
утврдување право на сопственост. Вредност на спорот 
неопределена. 

На тужениот Златановски Стојанче му се поставу-
ва за привремен застапник Валентина Лазарева адво-
кат од Куманово, која ќе го застапува тужениот се до 
окончување на предметот II. Л.бр. 40/2001 или до 
негово појавување пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, П.Л.бр. 40/2001. 
(1672) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд се води постапка по тужбата на Ид-

риз Емини од с.Селце, против Асан Емини од с.Селце, 
за раскинување на договор за поклон. 

Се повикува тужениот Асан Емини во рок од 30 
дена да се јави во овој суд или да постави свој полно-
мошник кој ќе го застапува на расправите. 

Доколку во одредениот рок тужениот не се јави 
или не постави свој полномошник судот по службена 
должност ќе постави привремен застапник кој ќе го 
застапува пред судот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 184/98. (2614) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба 

за развод на брак, од тужителот Драган Јованов од н. 
Оризари, против тужената Гордана Јованова од с.Мо-
родвис, сега со непозната адреса на живеење во Р.Ма-
кедонија. 

Се повикува тужената Гордана Јованова од с.Мо-
родвис, сега со непозната адреса на живеење во Р.Ма-
кедонија, да се јави во Основниот суд во Кочани, или 
да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзини-
те права и интереси во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе и 
биде поставен привремен застапник, дипломиран 
правник со положен правосуден испит Сузана Спасо-
ва, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, 
која ќе ги штити нејзините права и интереси до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 225/00. (2613) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 1223/99, на регистарска влошка бр. 03005124?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за промет на големо и мало 
Давико, Дајана дооел Св.Николе, Плоштад "Илин-
ден" бр. 50. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/2, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.23, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.47, 55.30, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 51.42/1, 52.42, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
промет на големо и мало Давико, Дајана дооел 
Св.Николе, настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет ќе го застапува Јанева Дајана - управител 
без ограничување. 

Во правниот промет со трети друштва, за обврските 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Содружник Јанева Дајана. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1223/99. 

(1865) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2570/98, на регистарска влошка бр. 03003278?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето и претворањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Випром дооел с. 
Каратманово, Св.Николе. 

Усогласување со Законот за трговските друштва и 
претворање во дооел на Претпријатието за промет на 
големо и мало "ВИПРОМ" увоз-извоз со п.о. - с. 
Каратманово - Св.Николе, запишано во судскиот 
регистар на поранешниот Окружен стопански суд во 
Штип со решение бр. 3066/92 од 26.10.1992 год. 
Усогласеното претпријатие во иднина ќе работи како: 
Друштво за производство, трговија и услуги Випром 
дооел - с. Каратманово, а истовремено го задржува 
правниот континуитет на претпријатието што се 
усогласува. 

Дејности: 55.30, 93.05, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.74, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 60.22, 60.23, 60.24, 
15.86, 50.20, 50.30/2, 14.21, 14.22. 

Работи на надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
настапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени спрема трети лица 
Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

За обврските на Друштвото основачот не одговара. 
Основач и управител: Трајчев Јовица од с. Каратма-

ново, Св. Николе. 
Како управител на Друштвото го застапува истото 

во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Основна главница: стар влог 1.520,00 денари, 
зголемување - 10.110 дем во денарска противвредност. 

Во износ од 313.208,00 денари. Вкупен износ на 
основна главница - 313.360,00 денари. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2570/98. 
(1867) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2586/2000, на регистарска влошка бр. 03006486?-8-
11-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето и усогласувањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Магус дооел Штип, 
ул. "Цвета Јованова" бр. 12, Штип. 

Со изјава од 25.06.1999 год. лицето Герасимов 
Марјанчо од Штип со стан на ул. "Цвета Јованова" бр. 
12, друштво со ограничена одговорност од едно лице. 

Назив на фирмата: Друштво за производство, 
трговија и услуги Магус дооел Штип со седиште на ул. 
"Цвета Јованова" бр. 12 во Штип. 

Основач и единствен содружник на Друштвото е 
лицето Герасимов Марјанчо од Штип со стан на ул. 
"Цвета Јованова" бр. 12. 

Основната главница на Друштвото изнесува 
поранешен влог од 6.520,00 ден. зголемен за 5.000,00 
дем или 155.000,00 денари. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот свој имот. 

За управител на Друштвото е лицето Герасимов 
Марјанчо кој е и застапник во надворешнотрговскиот 
промет. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.25, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 28.61, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 
29.24, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 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, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 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, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Бугарија, продажба на стоки од консигна-
циони складови, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, застапување во надворешнотрговскиот 
промет, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2586/99. 
(1868) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2870/99, на регистарска влошка бр. 03006770?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето и претворањето на Друштвото за 
производство, трговија и услуги Калимеро дооел с. 
Грдовци, Кочани. 

Усогласувањето и претворањето на Друштвото со 
ограничена одговорност основано од едно лице. 

Единствен содружник е Бранко Јанев од с. Грдовци. 
Друштвото во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските одговара со сиот свој имот. 
Бранко Јанев - управител без ограничување во 

застапувањето во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет. 

Дејности: 21.22, 45.31, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 
52.72, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42, 51.56, 51.57, 51.70, 
55.11, 55.30, 60.22, 74.12, 01.21, 01.25, 15.11, 15.32, 15.51, 
15.98, 20.40, 21.21, 25.22, 45.21, 45.33, 45.41, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, услуги во 
меѓународниот транспорт и превоз на стоки и 
патници, реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2870/99. 
(1869) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 2049/99, на регистарска влошка бр. 03005950?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето согласно ЗТД Економското правно 
биро ЕКОНОМИК доо Штип, ул. "Сутјеска" бб, 
Штип. 

Економско право биро "ЕКОНОМИК" П.О. Штип, 
врши претворање и усогласување согласно ЗТД со 
следните податоци: 

Фирма: Економско правно биро ЕКОНОМИК доо 
Штип. 

Седиште: Штип, ул. "Сутјеска" бб. 
Основачи: Сарева Весна, Сарев Златко и Темелков 

Ѓоко. 
Дејности: 74.13, 74.14, 74.12, 74.84, 52.11, 52.24, 52.21, 

52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.57, 63.30, 63.40, 74.40. 

Неограничено овластување, потполна одговорност. 
Сарева Весна - управител со неограничени овласту-

вања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2049/99. 

(1870) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 3108/99, на регистарска влошка бр. 03007008?-3-03- 
000, ја запиша во трговскиот регистар 
трансформацијата и усогласувањето на Друштвото за 
производство на вино, трговија и услуги Винал доо ул. 
"Железничка" бр. 39, Штип. 

Трансформација и усогласување. 
Исполнети се условите за усогласување со одредби-

те на ЗТД на АД ЗИК "Црвена Ѕвезда" Друштво со 
ограничена одговорност Винал Штип во Друштво за 
производство на вино, трговија и услуги Винал доо ул. 
"Железничка" бр. 39, Штип. 

Скратен назив Винал доо Штип. 
Содружници - основачи се: Република Македонија, 

Агенција за санација на банки со основачки влог од 
3.958.951 дем, Република Македонија, Влада на Р. 
Македонија со основачки влог од 1.243.239 дем, 
Република Македонија, Агенција за приватизација со 
основачки влог од 884.546 дем, ЈП Електростопанство 
на РМ Подружница Електродистрибуција Штип со 
основачки влог од 6.880 дем, Завод за здравствена 
заштита Штип со основачки влог од 1.170 дем, Земјо-
делска банка Скопје со основачки влог од 2.748 дем, 
Фондот за ПИО со влог од 156.095 дем. 

За обврските на Друштвото основачите не одгова-
раат. 

Дејности се: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 15.31, 15.32, 15.33, 60.21, 60.23, 60.24, 
50.20, 33.20, 33.30, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 31.10, 31.20, 
31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 63.12, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30, 50.50, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.55, 51.70, 51.53, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото има неограничени овластувања и целос-
на одговорност. Ушинов Влатко, управител со неогра-
ничени овластувања. Ушинов Влатко, управител со 
неограничени овластувања, до 50.000 дем. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3108/99. 
(1872) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 

!Рег.ЗГ.бр. 127/2000 од 08.02.2001 година во регистар-
от на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението под име Асоција-
ција на печатени медиуми на Македонија - Скопје, со 
седиште во Скопје, бул. "Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 17 и со организирање и делување на подрачјето на 
Република Македонија. 

Основните цели и задачи на асоцијацијата на печа-
тени медиуми на Македонија - Скопје се: разгледува-
ње на сите прашања што се од интерес за пишаните 
медиуми и новинските агенции и наоѓање на солуции 
во врска со истите, заштита на слободата на новинар-
ството, унапредување на заедничките, економските и 
професионалните интереси на членовите на асоција-
цијата, координирање на интересите на членовите за 
распространување на нивната дистрибутереска мрежа 
и олеснување на професионалните контакти, меѓуна-
родна соработка и зачленување во организации во ист 
или сличен тип, а со цел за подобро и поцелисходно 
остварување на заедничките интереси на членовите од 
областа на новинарството, издаваштвото и од дејноста 
на новинските агенции. 

Со денот на запишувањето на здружението Асоци-
јација на печатени медиуми на Македонија - Скопје 
истото се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег. ЗГ. бр. 
127/2000. (2280) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 2/2001 
од 13.02.2001 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша здружението на граѓа-
ни "Иницијатива на невработени интелектуалци" Ко-
чани, со скратен назив ИНИ Кочани, со седиште во 
Кочани, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 1. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
неговиот претседател Лидија Тасева од Кочани, ул."1-
ви Мај" бр. 25. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување на услови за активирање на 
невработените интелектуалци во сите сфери на опш-
тествениот живот: економски, социјални, научни, ин-
формативни, стручни, технички, образовни и слично. 

Здружението на граѓани "Иницијатива на неврабо-
тени интелектуалци" Кочани со скратен назив ИНИ 
Кочани, стекнува својство на правно лице на 
13.02.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг.бр. 2/2001. (2605) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Кочани, постапувајќи по стечај-
ната постапка над должникот З И К "БРЕГАЛНИЦА" 
Виница, отворена со решение на овој суд Ст.бр. 7/00 
од 21.11.2000 година, ги известува доверителите дека 
рочиштето на Собирот на доверители за испитување и 
утврдување на пријавените побарувања (испитно ро-
чиште) и Собранието на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува 
за натамошниот тек на постапката (извештајно рочи-
ште), закажани за 17.01.2001 година, се одложени, а 
нови се закажуваат на ден 28.02.2001 година во 11.00 
часот во сала бр. I на Основниот суд во Кочани. 

Се повикуваат доверителите кои не ги пријавиле 
своите побарувања, тоа да го сторат во рок од 15 дена 
до стечајниот управник. 

Решението да се објави на огласната табла на суд-
от и во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Кочани. (2069) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 245/00 
од 31.01.2001 година се констатира дека Собранието 
на доверители на стечајниот должник АД " СОЦИЈА-
ЛЕН БОРЕЦ" од Битола, одлучи да го затвори и лик-
видира деловниот потфат /претпријатието/ должник. 

За одлуката гласаа следните доверители: Агенција 
за санација на банка на РМ Скопје со 12,18%, вработе-
ните со 28,30%, Стопанска банка со 5,66%, Жито Би-
тола - Битола со 2,07%, АД"Фустеларко борец" со 
2,22%, и "Црна река" Кавадарци со 2,08%, што прет-
ставува мнозинство доверители кои претставуваа на 
седницата повеќе од половината од вкупниот износ на 
утврдените барања. 

Со денот на ликвидацијата на претпријатието на 
вработените им престанува работниот однос. 

Се задолжува стечајниот управник веднаш по при-
емот на решението да пристапи кон претворање на 
предметите и другите имотни права што претставува-
ат стечајна маса на должникот во пари. 

Од Основниот суд во Битола. (2612) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 235/00 
од 23.11.2000 година над ПП "СЕКОВСКИ ПРОМ" од 
с.Базерник, Демир Хисар, со дејност трговија и жиро 
сметка 40300-601-77082 при ЗПП Битола отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2628) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 225/00 
од 28.11.2000 година над ДООЕЛ "КАТЕРИНА" од 
Ресен, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601- 
100223 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2629) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 261/00 
од 15.11.2000 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало "ГАЛИЈА" од Битола, ул. 
"Далматински" бр. 56, со дејност услуги и жиро сметка 
40300-601-0767 при ЗПП Битола отвори стечајна пос-
тапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2630) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 12/01 
од 02.02.2001 година над Друштвото за производство, 
услуги и трговија на големо и мало "ЈУРУК - БЛАГ-
ОЈ" ДООЕЛ увоз-извоз од Битола, ул."К.Охридски" 
бр. 20 Б, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
6901 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2631) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 272/00 
од 02.02.2001 година над Друштвото за трговија на ма-
ло и големо Зоран Атанасовски "БАЛКАН МАК" 
ДООЕЛ од Битола, ул."Д.Туцовиќ"бр. 75, со дејност 
трговија и жиро сметка 40300-601-88088 при ЗПП Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2632) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 234/00 
од 05.12.2000 година над ТП Димко Пецо Бишалеви 
"БИШАЛЕВИ" од Битола, ул."Карловачка" бб, со 
дејност трговија и жиро сметка 40300-601-91246 при 
ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2633) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 21/00 
од 06.02.2001 година над Друштвото за трговија, услу-
ги, превоз и производство "РОПЕ ПРОМ" од Битола, 
ул."Крсте Нале" бр. 33, со дејност транспорт и жиро 
сметка 40300-601-26128 при ЗПП Битола отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2634) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 16/01 
од 02.02.2001 година над Задругата за сточарство 
"ВЕТ - ЛЕК" од Битола, ул."Матија Губец" бр.42, со 
дејност трговија и жиро сметка 40300-601-82271 при 
ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (2635) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 37/00 од 25.12.2000 година е отворена 
стечај ана постапка над должнкот "САМИ - ПРОМ" 
Претпријатие за производство на големо и мало од с. 
Долно Коњаре, Куманово, со кое решение стечајната 
постапка истовремено е заклучена согласно член 64 
од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Куманово. (2636) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 559/2000 од 05.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и туризам "ТАЊА - 2" ц.о. експорт-импорт од Ку-
маново, ул. "Ѓорче Петров" бр. 24 а, Куманово. 

За ликвидатор се определува лицето Денковски 
Зоран од Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 876/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "ВЕЛЕПРОМЕТ 
- КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Јо-
сиф Јосифовски" бр. 34 а, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановски 
Васе од Скопје, бул." АСНОМ" бр. 46/2-5. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 808/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие на големо и мало "ТУ - АНЛИМИ-
ТИД" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Благоја 
Стефковски" бр. 111, Скопје, со жиро сметка 40110-
601-371156. 

За ликвидатор се определува лицето Петровски 
Тодорче од Скопје, ул."Лисец" бр. 23. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 643/2000 од 05.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги 
"АЛКО ТРАНС" Рагми ДОО експорт-импорт од Ско-
пје, ул. "Томе Арсовски" бр. 46, Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-380274. 

За ликвидатор се определува лицето Марија Или-
јева дипломиран правник од Скопје, ул."Ленинива" 
бр. 14, тел. 130-317. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2026) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 569/2000 од 20.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и трговија "СОФИЈА - 95" 
увоз-извоз ЦО од Скопје, ул. "Видое Смилевски 
Бато" бр. 69/1-3, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
376451. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митриевска од Скопје, ул."Јани Лукаревски" бр. 10/44, 
тел. 126-004. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2042) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 826/2000 од 07.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и промет "ИЗВОР 
ГОСТ" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул. "Вуковар-
ска" бр. 63/2-5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
336779. 

За ликвидатор се определува лицето Николина 
Стојановска - Бојковска од Скопје, ул."Битпазарска" 
бр. 125. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2058) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 821/2000 од 02.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "ГРАФОПАК" ДОО од Скопје, ул. 
"Партизански одреди" бр. 18/2-4, Скопје, со жиро сме-
тка 40100-601-156483. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 635/99 од 19.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско, услужно, производно и туристичко претприја-
тие "АЛМЕСА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Џон Кенеди" бр. 9/2, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-372314. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул. "Јани Лукаревски" бр. 10/44, 
тел. 126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 4/01 од 29.01.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "БЕТИПРО-
МЕТ" увоз-извоз ДОО од Велес, ул. "Благој Страш-

ков" бр. 2, Велес, со жиро сметка 41600-601-42279. 
За ликвидатор се определува лицето Елизабета 

Тутаркова од Велес, ул."Благој Страшков" бр. 2. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 860/2000 од 20.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "ГИ -
ТРАНС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 86, н.Илинден, Скопје, со жиро сметка 
40110-601-327031. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109/-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 872/2000 од 27.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за професионално оспособување и 
вработување на инвалиди "НЕЛА КОМЕРЦ" ЏО 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Никола Парапунов" бб, 
Скопје, со жиро сметка 40120-603-25594. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109/-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2588) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 877/2000 од 07.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ВОКА" увоз-извоз 
п.о. од Тетово, с.Шипковица, со жиро сметка 41500-
601-11261. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 222, тел. 
044/332-025. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2639) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 465/99 од 30.11.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг, трговија и финансиско 
работење "МАНЗА" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, 
ул. "Ацо Караманов" бр. 33, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-343070. 

За ликвидатор се определува лицето Стефковска 
Софија од Скопје, ул."Ратко Митровиќ" бр. 81. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 892/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско, услужно претпријатие "ЏОКЕТ КОМЕ-
РЦ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Едвард Кардељ" 
бр. 4, Скопје, со жиро сметка 40110-603-14905. 



20 февруари 2001 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 Бр. 12 - Стр. 663 

За ликвидатор се определува лицето Драган Дане-
ски од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 77/3-6. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2682) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1837/00 од 22.11.2000 година го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидација 
над Друштвото за издавачко, графички центар, произ-
водство, промет и услуги "ИНТЕА ГРАФИКА" Ели-
савета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."Јане Сандан-
ски" бр. 63, Скопје на регистарска влошка бр. 
02023481?-8-11-000. 

Запишувањето на ликвидатори и престанок со ра-
бота на Друштво за издавачко, графички центар, про-
изводство, промет и услуги "ИНТЕА ГРАФИКА" 
Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."Јане Сан-
дански" бр. 63, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Л И К В И Д А Ц И И II 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1837/2000, објавува дека Друштвото за издавачко 
графички центар производство, промет и услуги "ИН-
ТЕА ГРАФИКА" Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз Ско-
пје, со број на жиро сметка 40100-601-442179 отворена 
при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (2285) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1757/2000, објавува дека Друштвото за производст-
во, трговија и услуги "СОЊЕ" увоз-извоз Раде 
ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40100-601- 
382450 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од Од ликвидаторот. (2288) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр. 1831/2000, објавува дека Друштвото за транспорт, 
трговија и услуги "КУЛА 95" Сафет ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-363558 
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (2283) 

Ликвидаторот Николина Стојановска - Бојковска 
од Скопје, ул."Битпазарска" бр. 125, запишан во Суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, 

со решение П.трег. бр. 2268/2000, објавува дека Друш-
твото за производство, услуги и промет на големо и 
мало "ТОВИС" Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
со број на жиро сметка 40100-601-318553 отворена при 
ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (2050) 

Ликвидаторот Димитровска Мирјана од Скопје, 
тел. 171-599, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 2279/2000, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија и услуги 
"САМА КОМЕРЦ" Василе ДООЕЛ увоз-извоз Ско-
пје, со број на жиро сметка 40110-601-120950 отворена 
при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (260) 

Ликвидаторот Глигур Симоски дипломиран еконо-
мист од Тетово, тел. 044/332-025, ул. "Благоја Тоска" 
бр. 222, запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2108/2000 
од 30.11.2000 година, објавува дека Друштвото за трго-
вија, транспорт и услуги "ЕВРОП - ТЕКС" Насер 
ДООЕЛ експорт-импорт с.М.Речица, Тетово, со број 
на жиро сметка 41500-601-21847 отворена при ЗПП 
Филијала Тетово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (2640) 

Ликвидаторот Глигур Симоски дипломиран еконо-
мист од Тетово, тел. 044/332-025, ул. "Благоја Тоска" 
бр. 222, запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2568/2000 
од 24.11.2000 година, објавува дека Друштвото за ту-
ризам, градежништво, производство, услуги и трговија 
на големо и мало "ДОРОНТИНА" Абдираман и Ен-
вер ДОО извоз-увоз с.Пирок, општина Боговиње, Те-
тово, со број на жиро сметка 41500-601-27926 отворена 
при ЗПП Филијала Тетово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (2641) 

Ликвидационен управник Изет Хајрадиновиќ од 
Скопје на Друштвото за туристичко посредување, уго-
стителство, трговија и транспорт "КАЈЗЕР ТРЕИД" 
Изет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."Македон-
ска Косовска Бригада" бр. 5/4 со П.трег. 3079/00 ја об-
јавува во "Службен весник на РМ"постапката за лик-
видација на трговското друштво која се спроведува 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот на жиро сметка на должнкот бр. 
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40100-601-55562 Филијала ЗПП Скопје, до ликвидаци-
ониот управник со пријава во два примероци со дока-
зи, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (2539) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се врши продажба на недвижен имот - лозје од 5 
класа, во вкупна површина од 1750 м2, што се наоѓа на 
КП бр. 730 план 2, скица 9, на м.в. "Буково Лозје", КО 
Блаце Петровец, сосопственост на Наумовска Петар 
Славјанка, Радевска Петар Тимка и Василевска Петар 
Летка од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (2565) 

Се врши продажба на недвижен имот нива и тоа 
29/190 од нива од 3 класа, со вкупна површина од 11439 
м2, што се наоѓа на КП бр. 292/1 план 5, скица 6, на м.в. 
"Воденичиште", КО Пакошево, сосопственост на 
Трајковска Милица и Трајковска Руса од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана С а р е в -
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (2509) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа песочиште 
на КП бр. 805, план 004, скица 001, на м.в. "Лаките", со 
површина од 1393 м2, и нива на КП бр. 805, план 004, 
скица 001, на м.в. "Лаките", класа 2, со површина од 
3000 м2, за цена од 70.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 
13 за КО Шивец, сосопственост на Александар Кузма-
новски од Скопје, ул. "Хошимин" бр. 59 а и Стојанка 
Огњановска од Скопје, ул."Шекспирова" бр. 9-1/4. 

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. 

(2619) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 51/3-16 ливада од 5 класа на м.в. "Калапетровец" 
во површина од 848 м2, и цела КП бр. 51/3-16 нива од 5 
класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 561 м2, 
по ПЛ бр. 685 за КО Зубовце, сопственост на Бојаро-
ски Мичо Ристо од с.Зубовце, и цела КП бр. 51/6-16 

нива од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина 
од 525 м2, и цела КП бр. 51/6-16 ливада од 5 класа на 
м.в. "Калапетровец" во површина од 383 м2, по ПЛ бр. 
824 за КО Зубовце сопственост на Фејзулаи Иса Реџеп 
од Гостивар (на лице место претставуваат една парце-
ла) за купопродажна цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (2617) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 1369-4-13 нива од 2 класа на м.в. "Орлеце" во повр-
шина од 3853 м2, заведена по ПЛ бр. 820 за КО Чегра-
не сопственост на Зендели вд. Сабита Магбуле од с. 
Чегране, Гостивар, за купопродажна цена од 
350.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (2626) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 480/12, план 3, скица 9, на м.в. "Стара Водени-
ца", нива 5 класа, со вкупна површина од 555 м2, сопст-
веност на Зоран Момироски од Прилеп, според ПЛ 
бр.1555 на КО Волково, за цена од 280,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (2549) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 3499/4, план 16, скица 1, на м.в. "Лонче", нива 3 
класа, со вкупна површина од 1400 м2, КО Кучково, 
сопственост на Љубе Црвенковски од Скопје, според 
ПЛ бр. 673 на КО Кучково, за цена од 120,00 денари за 

2 
м . 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (2679) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Стајковци, на КП бр. 
334/1, во вкупна површина од 3/5 идеален дел од 3850 
м2, на м.в."Јурија" 3 класа, заведено во ПЛ бр. 1338, за 
цена од 300,00 денари по м2, сопственост на Колевска 
Васа. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Попов" бр. 77-б. (2556) 

Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот -зем-
јоделско земјиште, построено на КП бр. 51/1, м.в. "Ба-
рница", култура нива, класа 5, со површина од 2954 м2, 
и КП бр. 51/1, м.в. "Барница", култура овошна гради-
на, класа 5, со површина од 4372 м2, за КО Радишани, 
сопственост на Муратовски Исљам за цена од 
402.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето 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 првен-
ствено 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. 

(2138) 

Се продава недвижен имот -земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 490/5, м.в. "Голем Рид", култура 
овошна градина, класа 5, со површина од 442 м2, за КО 
Радишани, сопственост на Ѓорѓиовски Цане за цена од 
1.085,00 денари за 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето 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 првен-
ствено 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. 

(2645) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Грчиште-
интензивно лозје на КП бр. 139/2, во м.в." Градиште", 
класа 4, со површина од 1054 м2, и нива на КП бр. 
2487/1, во м.в."Калајан", класа 2, со површина од 667 
м2, нива на КП бр. 2627, во м.в."Белна Чешма", класа 
3, со површина од 1053 м2, и нива на КП бр. 2677, во 
м.в."Стари Делови", класа 3, со површина од 1177 м2, 
сопственост на Пејовски Ѓорѓи од Скопје, за вкупна 
цена од 4.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (2615) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
7916/6 на м.в. "Клуково", нива 4 класа, во вкупна повр-
шина од 1700 м2, и КП бр. 7916/7 на м.в. "Клуково" ни-
ва 4 класа во површина од 251 м2, опишани по ПЛ бр. 
3691 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 
350.000,00 денари, сопственост на Алии Шукри од Те-
тово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-

блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(2622) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1341 на м.в. "Венешти", лозје 3 класа, во вкупна повр-
шина од 932 м2, опишано по ПЛ бр. 154 на КО Пирок, 

- КП бр. 1332/3 на м.в. "Венешти" лозје 6 класа во 
површина 561 м2, опишано по ПЛ бр. 447 на КО Пи-
рок, и 

- КП бр. 1332/2 на м.в. "Венешти" лозје 6 класа во 
површина 561 м2, опишано по ПЛ бр. 583 на КО Пи-
рок, и тоа за КП бр. 1341 за цена од 30.000,00 денари, 
за КП бр. 1332/3 за цена од 29.000,00 денари и за КП 
бр. 1332/2 за цена од 27.000,00 денари, сопственост на 
Салии Муарем Сатки, Азизи Азиз Расим и Азиз Азиз 
Шефки сите од с.Пирок, Тетово. 

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

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

(2623) 

Се продава земјоделско земјиште во КО -
Росоман, Кавадарци, КП бр. 289, план 5, скица 36, м.в. 
"Идризица", култура - нива, класа 2, со површина од 
790 м2, КП бр. 290, култура градина, класа 2, со 
површина од 910 м2, КП бр. 291, дел 1, градина, класа 
2, со површина од 1249 м2, КП бр. 293, дел 1, градина, 
класа 2, со површина од 1138 м2, КП бр. 293, дел 2, 
нива, класа 3, со површина од 927 м2, КП бр. 294, 
градина, класа 2, со површина од 590 м2, КП бр. 296, 
градина, класа 2, со површина од 1399 м2, и КП бр. 297, 
нива, класа 2, со површина од 1299 м2, во сопственост 
на Јованче Трајков видно од ПЛ бр. 267(стар катастар 
- неизложено) за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го губ-
ат правото на првенство. (2616) 

Се продава земјоделско земјиште во КО -
Росоман, Кавадарци, КП бр. 3235, дел 5, план 065, 
скица 547, м.в. "Тополовец", култура - овоштарник, 
класа 1, со површина од 2634 м2, и КО Росоман, КП 
бр. 3235, дел 7, план 065, скица 547, м.в."Тополовец", 
култура ов-оштарник, класа 1, со површина од 2474 м2, 
во сопственост на Петар Роглев од Кавадарци, видно 
од ИЛ бр. 1007 и тоа 1/2 идеален дел за цена од 
65.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотар Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го губ-
ат правото на првенство. (2627) 
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Се продава земјоделско земјиште КП бр. 301, дел 
1, пл.ски.- 004/004, на м.в. "Црков", култура нива, 3 
класа со површина од 3460 м2, во КО Горенци, опиша-
но по ИЛ бр. 20, за цена од 380.000,00 денари, сосопст-
веност на Аџиовска М.Љубица и Аџиовска Г.Самила 
од Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (2618) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 
бр. 1474/2, план 6, скица 11, м.в."Боринарац", култура 
лозје, класа 2, површина 1828 м2, во КО Радишани, 
сопственост на Цвета Арсовска од Скопје, бул. "Пар-
тизански одреди" бр. 22/2-1, по цена 10 ДЕМ од м2, во 
денарска противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (2276) 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (2777) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, зае-
дничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 327/3, нива 7 класа во 
м.в."Гнојна" со површина од 2204 м2, КО Бродец, дека 
сосопствениците на наведената парцела Костовска 
Здравка, Крстевска Злата, Маринковиќ Цвета, Косто-
вски Раде, Костовски Страхил, Костовски Благоја, 
Крстевска Трајанка, Димитриева Душанка и 
Костовска Лилјана ја продаваат наведената парцела 
по цена од 40,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(2696) 

Руневски Димитрија, ул. "5-та Прилепска бригада" 
бр. 73, Прилеп, врши продажба на дел или во целост 
од својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 316, за КО 
Беровци, КП бр. 63, м.в. "Д.Садово", нива 4 класа, по-
вршина 13234 м2 . Купопродажна цена за 1000 м2, изне-
сува 9.000,00 денари, можна е продажба на повеќе ку-
пувачи. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (2620) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Стевковиќ Анѓелко им нуди на про-
дажба ливада од 6 класа, од вкупно 722 м2, устроена на 
КП бр. 57, план 004, м.в."Чукар", за КО Побожје, упи-
шано во ИЛ бр. 48 издаден од Државен геодетски за-
вод одделение за премер и катастар - Скопје, под сле-
дните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 22.000,00 дена-
ри. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување на до-
говорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и тро-
шоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (2733) 

Се продава недвижен имот - нива од 4 класа, со по-
вршина од 161 м2, што се наоѓа на КП бр. 635 план 3, 
скица 4, на м.в. "Село", во КО Долно Соње, сопстве-
ност на Ацковска Стојан Перса од Скопје. 

Сопственикот Исени Јусуф, од Скопје, с.Студени-
чани, делот од својата недвижност нива 3 класа, во 
м.в."Ада", на КП бр. 80, во површина од 6000 м2, која 
парцела има вкупна површина од 16.924 м2, КО Студе-
ничани, според ПЛ бр. 374, го продава за цена во износ 
од 80,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (2739) 

Патоски Лазар Горѓи од Прилеп, ул."Кеј 1-ви Мај" 
бр. 53 а, врши продажба на својот недвижен имот за-
веден во ИЛ бр. 15037 за КО Прилеп КП бр. 2145, пл-
ан 011, скица 040, во м.в. "Сарика" култура нива класа 
4, во површина од 3513 м2. 

Продажната цена на наведениот имот изнесува 
64.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (2621) 

Се продава земјоделско земјиште: КП бр. 3522/1 на 
м.в."Калдрма" класа 2, со вкупна површина од 1184 м2, 
подробно опишана во ИЛ бр. 9 за КО Кукуречани за 
вкупна купопродажна цена од 500 ДЕМ во денарска 
противвредност, сопственост на Александар Каравил-
овски од с.Кукуречани, Битола. 
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Се повикуваат лицата кои полагаат право на пре-
димство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објвувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на предимство на купу-
вање. Изјавите за прифаќање на на понудата да се 
достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф 
Јосифовски" бб, Битола. (2624) 

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

Пасош бр. 0892101/96 на име Имери Назим, с. 
липково, Куманово. (2895) 

Пасош бр. 1118159 на име Бицески Роберт, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 196, Охрид. (47401) 

Пасош бр.1175181/99 на име Дика Амиде,Струга. 
(1786) 

Пасош бр.1388583 на име Гоце Здравкоски,с.Криво-
гаштани,Прилеп. (1798) 

Пасош бр.583732/95 на име Трпкоска Зорица,Тетово. 
Пасош бр.583731/96 на име Трпкоски Панче,Тетово. 
Пасош бр.1055504 на име Рахмани Сами,с.Бериково, 

Кичево. (1814) 
Пасош бр.1206593/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Џеват Фејзула,с. Кондово,ул."2"бр.88,Скопје. (1818) 
Пасош бр. 723922/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Кенан Јусуфовски,с.Љуботен,Скопје. (1820) 
Пасош бр. 982496/97,издаден од УВР - Куманово на 

име Беким Исмаили,ул."Стив Наумов" бр. 10,Кума-
ново. (1846) 

Пасош бр. 906898/96,издаден од УВР-Скопје на име 
Маја Китановска,ул."Моцартова"бр.76 а,Скопје. (1849) 

Пасош бр.876520/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ивана Чудуловска, ул. "Босна и Херцеговина" бр.10 а, 
Скопје. (1850) 

Пасош бр. 1386057,издаден од УВР - Битола на име 
Игор Дурловски,ул."П. Божиновски" бр.46 б/6, Бито-
ла. 

Пасош бр.1448624/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Муртезан Алијов,ул." Груица Војвода" бр. 4 б,Скопје. 

Пасош бр.0498511 на име Весна Андова, с. Прдејци, 
Гевгелија. (1858) 

Пасош бр.1215820/99,издаден од ОВР-Крива Палан-
ка на име Николовски Лазо, с. М. Црцорија, Крива 
Паланка. (1859) 

Пасош бр.1237695,издаден од ОВР-Струга на име 
Мазари Љавдерим, с. Делогожда,Струга. (1860) 

Пасош бр.191706 на име Џеват Мустафи, с. Долна 
Бањица, Гостивар. (19913) 

Пасош бр. 1064933, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Османи Вулнет,с. Сингелиќ, ул. "Алија Авдовиќ" 
бр.26-6, Скопје. (2562) 

Пасош бр. 1075448, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Љуљзиме Салии, ул."Киро Антески"бр.19,Куманово. 

Пасош бр. 1073489/98, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Аземи Нецати, бул."Македонско-Косовска брига-
да" бр. 40/4, Скопје. (2564) 

Пасош бр.0536014, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Тодоровски Перо, с. Трубарево, ул. "ЖГП" бр. 18, 
Скопје. 

Пасош бр. 054094, издаден од УВР - Куманово на 
име Николовски Трајко, с. Биљановце, Куманово. 

(2570) 
Пасош бр. 1223051, издаден од ОВР - Гостивар на 

име Абдулкадри Шабани, с. Чегране, Гостивар. (2572) 
Пасош бр. 705805/95, издаден од ГУВР-Скопје на 

име Ристески Горан,ул."Горче Петров"бр.103,Скопје. 
(2573) 

Пасош бр. 554063/95, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Исмаилин Садики,бул."Македонско-Косовска 
бригада" бр. 19/19, Скопје. (2574) 

Пасош бр. 174590, издаден од ОВР - Гостивар на име 
Кариуз Фатиме,с.М. Турчане, Гостивар. (36769) 

Пасош бр. 1130433 на име Мавровски Бранко, ул."К. 
Поцкова" бр. 6/6, Струмица. (1579) 

Пасош бр. 977808/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Џевит Мујадин,с. Арнакија,Скопје. (2529) 

Пасош бр. 1238506/99,издаден од УВР - Велес на име 
Гошевски Маријанче, ул."Н. Карев" бр.4,Велес. (2536) 

Пасош бр.1345860/00,издаден од УВР - Велес на име 
Михов Игор,ул."Костурска"бр.11,Велес. (2537) 

Пасош бр. 0146534/93,издаден од УВР-Тетово на име 
Јонузи Јонуз, с. Палатица,Тетово. (2538) 

Пасош бр.1354234/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Арслани Зиоја,с. Ласкарци,Скопје. (2543) 

Пасош бр. 0069038,издаден од УВР - Гостивар на име 
Зибери Африм, с.Вруток,Гостивар. (2545) 

Пасош бр.1512982/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Игор Јованчев,ул."Костурска"бр.3/3-17,Скопје. (2547) 

Пасош бр. 834370/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Кастрати Хазбије,ул."516"бр.34 а,Скопје. (2548) 

Пасош бр. 879702/96,издаден од УВР - Тетово на име 
Јакупи Мерита, нас. Дреновец бр.26,Тетово. (2550) 

Пасош бр.1217313/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Стоилкова Искра,ул."С. Стојчев" бр.5/2-10,Скопје. 

(2555) 
Пасош бр.1209950/99,издаден од ОВР-Делчево на 

име Јовбановски Ангелчо,с.Моштица,Делчево. (2558) 
Пасош бр.784213/96 на име Мустафа Мирлинд, ул. 

"ЈНА" бр.57,Струга. (2560) 
Пасош бр.1317402 на име Стојановски Петар, ул. 

"Солунска"бр. 188а,Битола. (2582) 
Пасош бр.671050/99 на име Реџепи Иса, ул."Кочо 

Зози" бр. 53, Гоставар. (2131) 
Пасош бр.1136260/98,издаден од УВР- Тетово на име 

Селими Мухамед, с. Мала Речица,Тетово. (2557) 
Пасош бр.1121450/98,издаден од УВР- Тетово на име 

Селими Рамије,с. Џермо,Тетово. (2559) 
Пасош бр. 214357/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Николовски Чедомир,ул."М. Тито"бр.40/3-10,Скопје. 
Пасош бр.1024473/97,издаден од УВР-Куманово на 

име Демири Етула,с.Стрима,Куманово. (2583) 
Пасош бр. 1095189,издаден од УВР - Скопје на име 

Петров Стојмир,ул."Н. Малешевски"бр.41/2-9,Скопје. 
Пасош бр. 534140/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Димова Евдокија,ул."Серска"бр.10,Скопје. (2586) 
Пасош бр.1512998/00,издаден од УВР - Скопје на име 

Билбиловски Чедо,ул."Лисец"бр.33,Скопје. (2589) 
Пасош бр.1230854/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Алексо Божаров,ул."Бапчор"бр.14/7,Скопје. (2591) 
Пасош бр.1054177/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Селјадин Рогачи,ул."7Албан. бригада"бр.57а,Скопје. 
Пасош бр.0738214/95,издаден од УВР-Тетово на име 

Хајдари Дашмир,с. Стримница,Тетово. (2595) 
Пасош бр.449957/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрамовска Мубера,ул."П. Тошев"бр.57а,Скопје.2596 
Пасош бр. 909256/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Река Сулејман, ул."П.Тошев"бр.61,Скопје. (2597) 
Пасош бр.0209178,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Христовска Катерина,ул."Сава Ковачевиќ" бр.74/14, 
Скопје. (2598) 

Пасош бр.1457505,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Демирана Мустафи,ул."Клисурска" бр.13,Скопје.2599) 

Пасош бр.1322672,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Етеми Ваљдета,ул."Павле Илиќ"згр.27,бр.15,Скопје. 

Пасош бр.1117452,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аческа Александра,ул."Н.Парапунов"бр.43/58,Скопје. 

Пасош бр.1184222,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аљими Хевзије,с. Студеничани,Скопје. (2604) 

Пасош бр.1184178,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аљими Сибел,с.Студеничани,Скопје. (2606) 

Пасош бр.1184171,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аљими Орхан,с. Студеничани,Скопје. (2607) 

Пасош бр.1184179,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аљими Семир,с.Студеничани,Скопје. (2608) 

Пасош бр.845180,издаден од УВР - Струмица на име 
Котев Мартин, с.Дабиље 17,Струмица. (2609) 

Пасош бр.1125366 на име Брао Минир, ул."Аци Му-
стафа"бр.94,Охрид. (2611) 

Пасош бр.616818, издаден од ОВР - Куманово на име 
Емини Кемал, с. Оризаре, Куманово (1117) 

Пасош бр.1354438/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Мулев Димитар,ул."А.Попов"бр. 67 а,Скопје. (2642) 
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Пасош бр.1351155 на име Даути Мируше,Тетово. 
Пасош бр.159881/94,издаден од ГУВР- Скопје на име 

Осман Сејди,ул."Рифат Бурцевиќ"бр.46,Скопје. (2680) 
Пасош бр.1269820/99,издаден од ОВР- Струга на име 

Истрефи Самедин,с. Велешта,Струга. (2683) 
Пасош бр.1125366 на име Брао Минир, ул."Аци Му-

стафа" бр.94,Охрид. (2684) 
Пасош бр.0943161 на име Заева Билјана,ул."Арис 

Мустафа" бр.8/1-7,Охрид. (2686) 
Пасош бр.1151273,издаден од ОВР-Валандово на име 

Мурадов Ибраим,с. Калкаво,Валандово. (2687) 
Пасош бр.1151271,издаден од ОВР-Валандово на име 

Мурадова Асиде, с. Калкаво,Валандово. (2688) 
Пасош бр.1459773,издаден од ОВР-Виница на име 

Стојан Сарафимов, с.Пекљани,Виница. (2689) 
Пасош бр.1277045/00,издаден од УВР- Тетово на име 

Абдули Фатмир, с.Доброште,Тетово. (2690) 
Пасош бр.1284814,издаден од УВР - Тетово на име 

Аљија Аљи,ул." 107" бр.39,Тетово. (2692) 
Пасош бр. 1355387 ,издаден од УВР - Скопје на име 

Ниметула Исмани,с.Студеничани,Скопје. (2709) 
Пасош бр. 841943/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Александра Црногорска,ул."К. Кирков"бр. 5,Скопје. 
Пасош бр.771562/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Сулејман Сулејман, ул."Е. Дураку" бр. 3/1-13,Скопје. 
Пасош бр.1234129/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Шукри Љиманов,с. Долно Свиларе,Скопје. (2738) 
Пасош бр.1123205/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Зумрета Муратовиќ,с. Батинци,Скопје. (2740) 
Пасош бр.220230/94,издаден од ОВР - Струга на име 

Ивановски Стојче,с. Вевчани,Струга. (2745) 
Пасош бр.1237552 на име Бајро Мугни,Дебар. (2749) 
Пасош бр.1297835 на име Бајрами Агрон,Дебар.2750 
Пасош бр.0509638 на име Јованов Сане,с.Чешиново, 

Кочани. (2760) 
Пасош бр.0122567 на име Трајан Ристов,с. Ракитец, 

Радовиш. (2766) 
Пасош бр.416109 на име Каранфилов Нацо,с.Ињево, 

Радовиш. (2767) 
Пасош бр.1266930 на име Арсов Тони,ул."Исаро" бр. 

14,Радовиш. (2770) 
Пасош бр.0416110 на име Каранфилов Васо,с.Ињево 

Радовиш. (2771) 
Пасош бр.455879/94 на име Шаќири Аслан,Тетово. 
Пасош бр.008578/92 на име Горѓиева Весна,ул. 

"Васил Горгов"бр. 25,Велес. (2797) 
Пасош бр. 716497 на име Зоранче Здравевски, ул. 

"Илинденска" бр. 48,Велес. (2798) 
Пасош бр.371940/94 на име Абединоски Асије, 

Струга. (2813) 
Пасош бр.922334/96 на име Вренези Миршад, с. Ве-

лешта,Струга. (2826) 
Пасош бр.982797,издаден од УВР-Скопје на име 

Синани Гаши,с.Гошинце,Куманово. (2843) 
Пасош бр.1107115,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Рецепи Сали,ул."152а бис" бр.20,Скопје. (2846) 
Пасош бр.1144213, издаден УВР - Тетово на име 

Исмаили Тасим, с. Палатица, Тетово. (195) 
Пасош бр.1158611/98 на име Цветковски Гоце, Н.Н. 

Подмоље, Охрид. (2879) 
Чекови од бр. 1274811 до 1274825, од тековна сметка 

бр. 11989609,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ицковски Младен,Скопје. (2729) 

Чек бр. 5135474, од тековна сметка бр. 11826460, из-
даден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Штетиова Султа,Скопје. (2730) 

Чекови од бр. 840143 до 840147, од тековна сметка 
бр. 11649-29,издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Ангелина Радевска,Скопје. (2736) 

Чек бр.0020004254464,од тековна сметка бр.11184980 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Илиоска Злата,Скопје. (2845) 

Работна книшка на име Данилова Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Михајлов,Скопје.2694 
Работна книшка на име Соња Јовановска, ул."Г. 

Делчев'бр.89,Кратово. (2703) 
Работна книшка на име Зоран Илиоски,с.Лескоец, 

Охрид. (2707) 

Работна книшка на име Сема Рефик,с. Радолишта, 
Струга. (2708) 

Работна книшка на име Келер М. Стаменка,ул. "А. 
Македонски" бр. 21/1-5,Радовиш. (2712) 

Работна книшка на име Грујоски Даме,ул."Н. Нау-
моски-Борче" бр.3,Прилеп. (2718) 

Работна книшка на име Јонузи Намик,Тетово. (2723) 
Работна книшка на име Исмаили Халил,Скопје.2735 
Работна книшка на име Горги Хациефтимов,Скопје. 
Работна книшка на име Рамадан Имер,Скопје.(2842) 
Работна книшка на име Димитриевска Сузана, 

Скопје. (2844) 
Свидетелство на име Нисрет Ајвази, с. Склупчане, 

Куманово. (2700) 
Свидетелство на име Миљазими Саити,с. Романовце, 

Куманово. (2701) 
Свидетелство за 3 година на име Тоневски Иванчо,с. 

Железница,Кратово. (2702) 
Свидетелство на име Мавмудоски Назим, с. Лабу-

ништа,Струга. (2710) 
Свидетелство за 8 одделение на име Афет Нуши, 

с.Велешта,Струга. (2711) 
Свидетелство на име Иванова Дијана, с. Амзабего-

во, Свети Николе. (2715) 
Свидетелство на име Ајдари Хасан Илвијс,Тетово. 
Свидетелство на име Башким Рамадани, с.Теново, 

Тетово. (2724) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ремзије Етеми, 

с. Палатица,Тетово. (2725) 
Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Кабир 

Адеми,Тетово. (2726) 
Свидетелство за 7одделение на име Мифтари Садик, 

с. Чајле,Гостивар. (2728) 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ во с. 

Студеничани - Скопје на име Тахири Ресмије,Скопје. 
Возачка дозвола на име Исени Фадил,Тетово. (2727) 
Здравствена книшка на име Андонова Силвана, ул. 

"Калниште" бб,Пробиштип. (2714) 
Здравствена книшка на име Талевски Николче, 

ул."В. Каран"бр. 64/1/3/15,Битола. (2717) 
Книшка на име Стојменова Милина,с.Фурка,Стар 

Дојран. (2716) 
Штедна книшка бр.149301 на име Здравески Димко, 

с. Ботушје,Македоснски Брод. (2721) 
Даночна картичка бр.4030994252284,издадена од 

Управа за приходи Скопје на име "Контики" Кри-
стина ДООЕЛ,Скопје. (2695) 

Даночна картичка бр. 4030992119773,издадена од 
Управа за приходи Скопје на име "Фидко" Борче 
ДООЕЛ,Скопје. (2705) 

Даночна картичка бр.4030994135342,издадена од У-
права за приходи Скопје на име Еурокс ДОО,Скопје. 

Чекови од бр. 3851411 до 3851415, од тековна сметка 
бр.9342/97,издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Димоски Стефан, ул."Ванчо Питошески"бр.15, 
Охрид. (2650) 

Чекови од бр. 837806 до 837813, од тековна сметка 
бр. 13519/82,издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Илиевска Марина,Битола. (2678) 

Работна книшка на име Сашко Тренковски,Скопје. 
Работна книшка на име Сафија Нурковиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Исмет Алити,Скопје. (2648) 
Работна книшка на име Бошковски Далибор, нас. 

Мизовски Ливади,Крива Паланка. (2649) 
Работна книшка на име Петровски Лазар ,ул. "Кар-

пош" бр.56-6-16,Битола. (2664) 
Работна книшка на име Арифи Бајрам,с.Врбјане, 

Гостивар. (2676) 
Работна книшка на име Спироски Спире,Гостивар. 
Работна книшка на име Миљазим Рамани, с.Син-

гелиќ,Скопје. (2681) 
Свидетелство за 5 и 6 одделение на име Велинова 

Владо Македонка, с.Зрновци,Кочани. (2652) 
Свидетелство на име Сејдија Нецмедин,ул."Т. Мен-

дол"бр. 93,Куманово. (2653) 
Свидетелство на име Елена Бојковска,Куманово. 
Свидетелство на име Сулејмани Рејхане,с.Лопате, 

Куманово. (2655) 
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Свидетелство на име Алими Везир,с.Радолишта, 
Струга. (2656) 

Свидетелство на име Арслани Бесник,с.Заграчани, 
Струга. (2657) 

Свидетелство за 8 одделение на име Крстев Марјан, 
кеј "8 Септември"бр.240,Радовиш. (2659) 

Свидетелство за 4 одделение на име Исет Исеин, с. 
Оџалија,Штип. (2660) 

Свидетелство на име Захариев Дејан,с.Звегор,Дел-
чеви. (2661) 

Свидетелство на име Спасевски Спаско,Делчево. 
Свидетелство на име Боро Јанковски,с. Чифлик, 

Делчево. (2663) 
Свидетелство на име Игор Алексоски,с. Долнени, 

Прилеп. (2665) 
Свидетелство на име Имероски Исмалаки, с.Црни-

лиште,Прилеп. (2666) 
Свидетелство на име Сефероски Хурсах,с. Дворци, 

Македонски Брод. (2667) 
Свидетелство за 8 одделение на име Идризи Али, 

Тетово. (2671) 
Свидетелство на име Хасан Изаири,Тетово. (2673) 
Диплома,издадена од Гим. "Никола Карев " Скопје 

на име Димитровска Жаклина,Скопје. (2637) 
Здравствена книшка на име Реџепи Неџат, с. Доб-

роште,Тетово. (2674) 
Слободна карта на име Виолета Томоска,Тетово. 
Даночна картичка бр. 4030996241557, издадена од У-

права за приходи на град Скопје на име Боки 11 ДОО, 
Скопје. (2658) 

Чекови од бр.513963 до 513969,од тековна сметка бр. 
2950099,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Мицевска Ратка,Скопје. (2576) 

Чек бр.0170000191136,од тековна сметка бр.13388034 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име А-
нета Спасовска Трајановска,Скопје. (2577) 

Чекови од бр.5150127 до 5150130,од тековна сметка 
бр. 4080115, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Саракинов Петар,Скопје. (2580) 

Чекови од бр. 525044 до 525048, од тековна сметка 
бр. 9644925, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петевска Јагода,Скопје. (2581) 

Чекови бр. 0554129, 0554130 и 0554131, од тековна 
сметка бр. 8528144, издадени од Комерцијална банка 
а.д. - Скопје на име Видојковиќ Лепосава,Скопје. 

(2603) 
Работна книшка на име Никола Петров,Скопје. 

(2578) 
Работна книшка на име Милков Тони,Скопје. (2584) 
Работна книшка на име Спасовски Ацо,Скопје. 

(2590) 
Работна книшка на име Роберто Педрони,Скопје. 
Работна книшка на име Фари Велиов,Скопје. (2601) 
Даночна картичка бр. 4030991234129, издадена од 

Управа за приходи наград Скопје на име Папилон -
ДОО,Скопје. (2594) 

Чек бр.0020004542732,од тековна сметка бр.13800804 
издаден од Комерцијална банка АД,Скопје на име 
Митева Светлана,Скопје. (2534) 

Чекови од бр. 4539204 до 4539208, од тековна сметка 
бр. 12683720,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Радевска Ангелина,Скопје. (2551) 

Работна книшка на име Суад Имеровски, с. Ара-
чиново,Скопје. (2508) 

Работна книшка на име Манева Агнеса,Скопје.2510) 
Работна книшка на име Сефер Риза,Скопје. (2540) 
Работна книшка на име Сефер Ѓултен,Скопје.(2541) 
Работна книшка на име Робертино Дончев,Скопје. 
Работна книшка на име Тахири Африм,Скопје.(2546) 
Работна книшка на име Миленко Душков,Скопје. 
Работна книшка на име Митреска Љубица,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Мар-

шал Тито" с. Арачиново - Скопје на име Алији Се-
федин, с.Арачиново,Скопје. (2542) 

Диплома за завршен дактилогравски курс,издадена 
од Дактилогравско училиште во Скопје на име 
Ѓорѓиевска Бисера,Скопје. (2552) 

Чекови од бр. 5102012 до 5102018 и 5619605, од те-
ковна сметка бр. 10554816,издадени од Комерцијална 
Банка АД Скопје на име Снежана Ранчиќ,Скопје.1808 

Чекови од бр. 163443 до 163452, од тековна сметка 
бр. 9775342,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Бошко Сибиновски,Скопје. (1825) 

Чекови од бр. 5367400 до 5367405, од тековна сметка 
бр.357917,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стоичко Илиески,Скопје. (1826) 

Работна книшка на име Кипровски Јовица, ул."15 
Мај" бр.12,Куманово. (1776) 

Работна книшка на име Филипов Ангел,ул."Којник" 
бр.18,Велес. (1780) 

Работна книшка на име Зафировски Васо,ул."Кирил 
и Методи" бр.13,Гевгелија. (1781) 

Работна книшка на име Лазов Тане, ул."Парти-
занска"бр.98,Демир Капија. (1782) 

Работна книшка на име Стојова Аница, с. Мородвис, 
Кочани. (1783) 

Работна книшка на име Ајрулаи Салими,ул."11 Но-
ември" бр.37,Куманово. (1784) 

Работна книшка на име Мурдески Наум,с. Вевчани, 
Струга. (1787) 

Работна книшка на име Петковски Стојан,ул. "Д. 
Божинов",Пробиштип. (1791) 

Работна книшка на име Јончевски Жарко,ул."Б. 
Миладинови" бр.66,Битола. (1793) 

Работна книшка на име Хасиќ Нермина,Скопје.1796 
Работна книшка на име Рахман Јаоски,с. Пласница, 

Македонски Брод. (1799) 
Работна книшка на име Илази Ѓулнер,Гостивар.1805 
Работна книшка на име Богатинов Ристо,Скопје. 

(1809) 
Работна книшка на име Анѓелковска Гордана, 

Скопје. (1810) 
Работна книшка на име Аневска Менка,ул."Пи-

ринска"бр. 38,Прилеп. (1815) 
Работна книшка бр.15265 на име Кремсовски Симе, 

ул."Преспанска"бр.92,Ресен. (1819) 
Работна книшка на име Горгиев Јоце,с. Долни 

Подлог,Кочани. (1821) 
Работна книшка на име Ванчо Василевски,Берово. 
Работна книшка на име Стамева Топукова Татјана, 

Скопје. (1823) 
Работна книшка на име Усеиноски Назмие, ул. 

"Кленоец"бр. 8,Охрид. (1828) 
Работна книшка на име Ристе Јованов, ул."Џ.Бије-

диќ" бр.28,Штип. (1832) 
Работна книшка на име Велев Трајчо,Штип. (1833) 
Работна книшка на име Арсовски Миле,ул."М.Ба-

рага" бр.54,Штип. (1834) 
Работна книшка на име Латинка Атанасовска,с.Ка-

меница,Делчево. (1835) 
Работна книшка на име Везенкоска Билјана,Скопје. 
Работна книшка на име Филип Петровски,Скопје.Ѓ 
Работна на име Бранко Драпшиќ, Скопје. (2561) 
Работна книшка на име Делев никола, Скопје. (2568) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Русоманов 

Славчо,Скопје. (1857) 
Свидетелство за 4 одделение на име Цена Младе-

новска, ул."Скопска"бр.49,Свети Николе. (1777) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мухамед Еми-

ни, с. Черкеско Село, Куманово. (1785) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шазимани Урми 

с. Делогожда,Струга. (1788) 
Свидетелство и диплома на име Јованов Јонче, ул. 

"Плачковички одред"бр.10,Радовиш. (1789) 
Свидетелство на име Елизабета Каравилоска, ул. 

"Војводинска"бр.4,Прилеп. (1792) 
Свидетелство на име Газменд Шабани,Тетово.(1804) 
Свидетелство на име Смиљковиќ Дејан, ул."Моша 

Пијаде"бр. 14,Куманово. (1806) 
Свидетелство на име Јовановска Даниела, с. Сујак-

лари,Велес. (1811) 
Свидетелство на име Џемаили Макфирет, с.Студе-

ничани,Скопје. (1816) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селвије Аљиљи, 

с. Отља,Куманово. (1824) 
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Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Крсте 
Мисирков "-Куманово на име Димитровска Фросина, 
ул."Живко Чало"бр.96,Куманово. (1827) 

Свидетелство на име Рамадани Мехмед,с. Заграчани, 
Струга. (1829) 

Свидетелство на име Даути Лаура,с.Радолишта, 
Струга. (1830) 

Свидетелство за 8 одделение на име Емира Реџепи, 
с. Џепчиште,Тетово. (1844) 

Диплома на име Сашко Талаков,ул."Благој Горев" 
БЛ.77/2/3,Велес. (1817) 

Здравствена книшка на име Теута Исмаили, ул. 
"Дреновец" - Циглана,Тетово. (1779) 

Здравствена книшка на име Цветаноски Миле, с. 
Растојца,Крушево. (1801) 

Здравствена книшка на име Малик Ахмет,Битола. 
Здравствена книшка на име Марија Јончевска, нас. 

Стрежево бб,Битола. (1838) 
Здравствена книшка на име Коповски Слободан, 

ул." В.Кранг. "бр.1/13,Битола. (1839) 
Здравствена книшка на име Елмазоска Сабира,с. 

Житоше,Крушево. (1843) 
Книшка на име Коцев Здравко,ул."К.Маркс" ,Штип. 
Книшка на име Тихомировски Горан, с.Проевци, Ку-

маново. (1807) 
Лична карта бр.887934 на име Димиров Небојша, 

ул."Косовска"бр. 247,Штип. (1831) 
Даночна картичка на име "Ибро Комерц 21" Ибра-

им и други ДОО,с. Липково,Куманово. (1778) 
Даночна картичка бр.402799100680 на име "Бела-

Промет" ПТП ,Струмица. (1813) 
Даночна картичка на име ПТП "Бебе",Струмица. 
Даночна картичка бр. 4030999365028, издадена од 

Управа за приходи - Скопје на име "Далмакс" - Ленче 
- Скопје. (2569) 

Одобрение за посредувзање во надворешно-
трговски промет бр. 0705-2005/2 од 19.02.2000, 
издадено од Министерство за економија - Скопје на 
име ВФ "Трејд' -Охрид. (2566) 

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговски 
друштва и Одлуката на Управниот одбор на ЈП Елек-
тростопанство на Македонија Скопје У.О.бр. 02-
7287/26/4.1 од 25.12.2000 година се намерува да се на-
мали основната главнина на Друштвото за угостител-
ство и туризам Бисер ЈП Електростопанство на Маке-
донија Скопје ДООЕЛ Струга така што вкупниот 
износ на основната главнина на друштвото од 
6.913.910 ДЕМ што изразено во денари изнесува 
214.192.900,00 денари, се намалува за износ од 
1.562.637 ДЕМ или изразено во денари изнесува 
48.561.601,00 денари, заради издвојување на 
Автокампот Ливадиште од Друштвото. 

Со тоа се менува висината на износот на основната 
главнина во Друштвото и истата ќе изнесува 5.351.273 
ДЕМ што изразено во денари изнесува 166.299.905,50 
денари. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција. 

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" не биде 
поднесено побарување, се смета дека доверителите се 
согласни со намеруваното намалување на основната 
главнина. 

Управител, 
дип.ек. Виктор Качески, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Амблеми за ракав на униформа - 30.000 пара и ам-

блем за капа од униформа за Полиција - 12.000 парчиња, 
изработени по Уредбата за униформа ("Службен весник 
на РМ" бр. 10/2000). 

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

зичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со 
набавката. На повикот може да се јави и група на пону-
дувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

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

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

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

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 

29 од Законот за јавните набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

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

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет 
- цена 
- начин на плаќање 
- рок на испорака 

35 поени, 
30 поени, 
15 поени, 
20 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде заве-
рен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до комисијата на 01.03.2001 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 
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- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-15/48 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Предмет на јавното барање: 
- Набавка на канцелариски потрошен материјал 

наведен во Список бр. 1. 
Списокот бр. 1 може да се подигне во Министерс-

твото за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, со-
ба 708, секој работен ден во време од 08,00 до 11,00 ча-
сот. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавното бара-
ње дадени во Списокот бр. 1. 

2. Во понудата треба да бидат дадени: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- цена поединечна во денари со пресметан данок на 

додадена вредност, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 50 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- начин и услови на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган, 
- документ дека не му е изречена мерка на безбед-

ност - забрана за вршење на дејност издадена од над-
лежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
но понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата за 
јавни набавки да и предадат писмено овластување за 
учество на јавното отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и нема да бидат зе-
мени во предвид за разгледување. 

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање на понудите 
кое ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. 
"Орце Николов" бб, на 05.03.2001 година, со почеток 
во 10,00 часот, по пошта или преку архивата на Ми-
нистерството за одбрана. 

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

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 

содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок, нема да бидат раз-
гледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 091/282-289 и 282-291. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈЗО Клинички Цен-
тар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

"Водњанска" бр. 17. 
1.2. Предмет на набавката е набавка и монтирање 

на опрема за радиотерапија, за потребите на ОЕ Ин-
ститут за радиотерапија и онкологија и тоа: 

Лот 1 - два идентични линеарни акцелератори (близ-
наци), со двојна енергија на фотони (од 4 до 16 МV) и 
електрони со енергии од 5 до 20 МеV (6 различни енер-
гии), со повеќелистен колиматор (multilief collimator), ди-
намички клинести филтри, асиметричен колиматор, со 
систем за верификација на зрачното поле во текот на 
зрачењето (EPID) и со прибор за позиционирање и фик-
сирање на пациентите. 

Лот 2 - СТ екстензија за симулаторот Simulix - МС 
- систем за планирање на теле и брахитерапија 

(Nucletron Plato) со 3 работни места и модул за IMRT. 
Лот 3 - радиотерапевтски компјутерски томограф 

со виртуелна симулација. 
Лот 4 - мрежен систем за компјутерско поврзување 

на целата линија (10 работни места). 
Лот 5 - дозиметриска опрема за: апсолутна, релатив-

на, "in-vivo" дозиметрија (два сета), персонална дозимет-
рија (20 дозиметри) и преносен монитор на зрачење. 

Лот 6 - дијагностички С - arm рентген апарат. 
Лот 7 - радиотерапевтски рентген апарат за повр-

шинска и ортоволтажна терапија. 
1.3. Постапката на набавката се спроведува соглас-

но одредбите на Законот за јавните набавки, со отво-
рен повик. 

1.4. Право на учество имаат сите домашни и стран-
ски правни лица. 

1.5. Рокот на важење на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето на истата. 

1.6. Понудата може да биде делива по лотови. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име и седиште на понудувачот, 
- список на опремата што се нуди, 
- проектна документација за техничко технолош-

ките решенија за монтирање на опремата, 
- цена со сите давачки и монтажа, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака-максимум 6 месеци, 
- гаранција и сервисирање на опремата (не помала 

од 2 години). 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачите мораат да приложат доказ за 

нивната финансиска способност, преку документ за 
бонитет кој го издава институцијата надлежна за вр-
шење на платниот промет, како и потврда од судската 
евиденција дека не е под стечај и дека со правосилна 
пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана 
за вршење на дејност, во оригинал или копија завере-
на од страна на нотар. 
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Странските понудувачи мораат да приложат сер-
тификат за бонитет издаден од професионално репре-
зентативно тело или од професионално здружение од 
државата во која се наоѓа нивното седиште. 

3.2. Понудувачите мораат да приложат документ 
за техничка способност и тоа: 

- сертификат за продажба, 
- сертификат за квалитет на опремата што се нуди. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата се доставува согласно член 53 од За-

конот за јавните набавки, во еден оригинален приме-
рок што треба да биде потпишана од страна на одго-
ворно лице на понудувачот. 

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

4.3. Понудите се доставуваат на адреса ул. "Вод-
њанска" бр. 17, Скопје, преку пошта или архивата на 
ЈЗО Клинички Центар Скопје. 

5. ОЦЕНКА НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Оценката на понудите ќе се врши посебно за 

секој лот од понудената опрема, според следните кри-
териуми: 

- квалитетот на опремата ќе го цени комисијата фор-
мирана исклучиво за оваа намена составена од компе-
тентни стручни лица, а ќе биде предуслов за натамошно 
разгледување на финансискиот дел од понудата, 

- цена со монтажа. 

6. ГАРАНЦИЈА 
Понудувачите заедно со понудата мора да достават 

и банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста 
на понудата, во траење од 3 месеци. 

7. РОКОВИ 
7.1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на ден 

15.03.2001 година. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 12,30 

часот на ден 15.03.2001 година во просториите на Уп-
равата на Клиничкиот Центар Скопје. 

7.3. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои нема да бидат изработени 
според барањето на нарачателот, дадено во овој по-
вик, како и оние кои ќе немаат доказ за финансиската 
и техничка способност нема да се разгледуваат. 

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

НАПОМЕНА: Дополнителни објаснувања околу 
предметот на набавката може да се добијат кај проф. 
д-р Цвета Толевска - директор на ОЕ Институт за ра-
диотерапија и онкологија, а посетата на објектот каде 
треба да биде сместена и монтирана опремата, заради 
согледување на состојбата и изготвување на проектна 
документација може да се врши секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македони-
ја - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-38/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-38/2001 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за прекинувачи и 
тоа: 

Тип на преки-
нувач 

Вкупно 
сетови 

Испорака 
најкасно до 
01.04.2001 

Испорака 
најкасно до 
01.06.2001 

Испорака 
најкасно до 
01.08.2001 

Прилог во 
тендер доку-

ментација 
К3АЅ1-123 kV 6 сета 2 сета 2 сета 2 сета прилог бр. 1 
К3АЅ2-400 kV 3 сета 1 сет 2 сета прилог бр. 2 
заеднички сет 

за К3АЅ1 и 
К3АС2 

1 сет 1 сет прилог бр. 3 

за потребите на ЕЛ. Пренос во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје 9 (стара зграда) 9 спрат соба бр. 
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро-
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка -
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Понудувачот треба да даде цена со сите трошо-
ци за обезбедување на стручен надзор по прекинувач. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

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

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

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

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-

сна цена вкупна цена на целата набавка, на паритет 
ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно искажан 
ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок 
на испорака по сетови. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратна документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

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

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 година), а странските понудувачи 
согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 

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

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

3.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 
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3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

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

4.1. Цена 70 поени, 
4.2. Начин на плаќање 30 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.03.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, не се изработени според барањата на от-
ворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македони-
ја - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-39/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/2001 е 

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

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за прекинувачи и 
тоа: 

Тип на преки-
нувач 

Вкупно 
сетови 

Испорака 
најкасно до 
01.05.2001 

Испорака 
најкасно до 
01.07.2001 

Испорака 
најкасно до 
01.09.2001 

Прилог во 
тендер доку-

ментација 
3Р-123 9 сета 3 сета 3 сета 3 сета прилог бр. 4 

и 5 
3Р-420 1 сет 1 сет прилог бр. 6 

за потребите на ЕЛ. Пренос во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје 9 (стара зграда) 9 спрат соба бр. 
1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро-
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка -
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

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

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

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

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-

сна цена вкупна цена на целата набавка, на паритет 
ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно искажан 
ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок 
на испорака по сетови. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратна документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

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

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 година), а странските понудувачи 
согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 

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

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

3.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

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

4.1. Цена 70 поени, 
4.2. Начин на плаќање 30 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.03.2001 година, во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, не се изработени според барањата на от-
ворениот повик, како и оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во отворениот повик, нема 
да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македони-
ја - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-44/2001 ГОДИ-
НА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА 

РЕВИЗИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-44/2001 е 

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

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди 
за вршење на економско-финансиска ревизија на го-
дишната пресметка за годината завршена на 31 декем-
ври 2000 година. 

Ревизијата се ангажира со цел да ги исполни след-
ните задачи: 

1.2.1. Извршување ревизија во согласност со Меѓу-
народните сметководствени стандарди (IАЅ) и стан-
дардите за ревизија, за годината што завршува на 
31.12.2000 година. 

1.2.2. Оценка на употребените сметководствени 
принципи за да се дојде до заклучок дали конзистен-
тно се употребуваат. 

1.2.3. Компаративно спроведување на финансиски-
те резултати на ЈП "ЕСМ" според Македонската за-
конска регулатива и Меѓународните сметководствени 
стандарди. 

1.2.4. Преглед на расположивите финансиски ин-
формации и евентуална потреба од нивно подобрува-
ње. 

Врз основа на извршената работа, ревизорите тре-
ба да ги направат следните извештаи: 

1.2.5. Извештај на ревизијата со мислење за реал-
носта и објективноста на финансиските извештаи под-
готвени во согласност со Меѓународните сметководс-
твени стандарди. 

1.2.6. Консолидиран извештај на ревизијата за ЈП 
"ЕСМ" и неконсолидираните друштва со ограничена 
одговорност: 

1. "Бисер" ДООЕЛ Струга 
2. "Молика" ДООЕЛ Битола 
3. "Крушино 96" ДООЕЛ Кичево 
4. "Попова Шапка" ДООЕЛ Тетово 
5. "Фод" ДООЕЛ Суводол Битола 
6. "Форт" ДООЕЛ Осломеј Кичево 
7. "Сепарација" ДООЕЛ Осломеј Кичево 
1.2.7. Извештај до раководството на ЕСМ во кој ќе 

бидат изнесени сите евентуални слабости и недостато-
ци кои ќе бидат констатирани во текот на ревизијата 
и препораки за нивно отстранување. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ја содржи фиксната вкупна 

цена на услугата, (со сите давачки согласно член 54 од 
Законот за јавни набавки ако набавката е од стран-
ство) изразена во германски марки. 

ДДВ треба да биде посебно искажан во понудата, 
доколку не е искажан понудата нема да се разгледува. 

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем на услугата. 

2.5. Понудата треба да содржи работен план со 
рок на извршување на услугата. 

2.5.1. Со понудата ревизорската фирма треба да 
приложи работен план за почеток на работата и завр-
шувањето на економско финансиската ревизија. На-
црт извештајот на ревизијата треба да биде доставен 
до ЕСМ не подоцна од 30.05.2001 година. 

2.5.2. Деталниот работен план ќе биде усогласен 
меѓу договорните страни и ќе биде составен дел на до-
говорот за економско-финансиската ревизија. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите со пропатната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

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

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

3.2.1. Ревизорската фирма треба да се обврзе дека 
ќе ангажира персонал кој има доволно искуство, веш-
тина во ревизијата и дека ќе биде способна да ги 
применува постапките на ревизијата предвидени со 
Меѓународните стандарди на ревизијата. Клучните 
членови на ревизорскиот тим треба да имаат светско 
искуство во областа на енергетскиот сектор, а тимот 
треба да вклучува и поединци кои имаат искуство во 
ревизијата на енергетскиот сектор и поголеми фирми 
во Македонија. 

3.2.2. Кон понудата треба да бидат приложени 
кратки биографски податоци за квалификациите и 
стручното искуство на клучните членови на ревизор-
скиот тим. 

3.2.3. Понудувачот треба да достави список на из-
вршени услуги од ваков вид во земјата и странство во 
последните 3 години со датуми и корисници, доколку 
нема вршено ревизорски услуги во странство понуда-
та нема да се разгледува. 

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

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

3.5. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена - 40 поени, 
- квалитет - 40 поени, 
- начин на плаќање - 20 поени. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.03.2001 во 13 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 
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5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 6/98), Комисијата 
за јавни набавки на Општина Кисела Вода, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Општина Кисе-

ла Вода-Скопје, ул. "Првомајска" бб. 
2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1/01 е 

прибирање на документација за претходно утврдува-
ње на подобност на понудувачите како можни носите-
ли на изведба на следните видови работи на подрачје-
то на Општина Кисела Вода за 2001 година: 

а) проектирање површини, реконструкција и сана-
ција на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, 
тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски иг-
ралишта, пешачки патеки и други јавни површини со 
завршен асфалтен слој (асфалт бетон или тврдо лиен 
асфалт); 

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки 
патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини 
со завршен слој од префабрикувани бетонски елемен-
ти; 

в) проектирање и изградба на инфраструктурни 
системи: водоводна, хидрантска, канализациона (ат-
мосферска и фекална) и топлификациона примарна и 
секундарна мрежа; 

г) проектирање, изградба и реконструкција на јав-
ното осветлување и проектирање, реконструкција и 
изместување на НН-електрична мрежа; 

д) проектирање, изградба и реконструкција на јав-
ни зелени површини; 

ѓ) одржување на јавното осветлување; 
е) набавка на материјали за одржување на јавното 

осветлување; 
ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, го-

лови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема 
(клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради); 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат правни и физички лица кои вршат соод-
ветна стопанска дејност. 

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

II СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Општина Кисе-

ла Вода има потреба од претходно утврдување на по-
добност на понудувачите (претквалификација), преку 
документација врз основа на која ќе се оцени способ-
носта на понудувачите за извршување на предметот 
на набавката (поз. а; поз. б; поз. в; поз. г; поз. д; поз. ѓ; 
поз. е; и поз. ж). 

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се поба-
раат дополнителни понуди за извршување на работи 
предвидени со Програмата за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на Општината Кисела Вода за 
2001 година и Програмата за користење на средствата 

од употребата на градежното земјиште на подрачјето 
на Општина Кисела Вода за 2001 година, според дина-
мика утврдена од набавувачот-Општина Кисела Вода. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска 
дејност, односно извршуваат градежни работи, своето 
учество на јавниот повик можат да го пријават врз ос-
нова на оценка дали ги исполнуваат условите утврде-
ни во членот 35 од Законот за јавни набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги дос-

тавуваат следните документи: 
- Документ за техничко-технолошки бонитет: рас-

положива опрема и други физички капацитети пот-
ребни за реализација на набавката, досегашно иску-
ство (референтна листа) и стручен кадар (квалифика-
ција и број) за извршување на набавката; 

- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на 
дејноста; 

- Документ за регистрација на претпријатието за 
вршење на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
Документот за техничко-технолошки бонитет тре-

ба да се однесува за видот на работата (поз. а; поз. б; 
поз. в; поз. г; поз. д; поз. ѓ; поз. е; и поз. ж) од предме-
тот на набавката за која понудувачите даваат своја по-
нуда. 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или 
повеќе позиции од предметот на набавката. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба 
да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и 
позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден 
од денот на објавувањето во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот: 
Општина Кисела Вода-Скопје, ул. "Првомајска" бб. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според 
барањата содржани во повикот како и несоодветно 
комплетирана, нема да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете 
на телефон 115-573 и 120-191 - Општина Кисела Вода. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-

сец јануари 2001 година во однос на месец декември 
2000 година е пониска за 0,3%, а планираната за 0,3% 
повисока во однос на месец декември 2000 година. 

2. Исплатата на платите за месец јануари 2001 го-
дина во однос на месец декември 2000 година за прав-
ните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 



Стр. 676 - Бр. 12 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 20 февруари 2001 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
270. Одлука за помилување на осудени лица... 645 
271. Одлука за основање на Генерален секре-

таријат како стручна служба на Владата 
на Република Македонија 645 

272. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за усвојување на Инвестициона про-
грама за 2000 година на Јавното претпри-
јатие Службен весник на Република Ма-
кедонија 646 

273. Одлука за орочување на средствата од 
приватизација на АД Македонски теле-
комуникации 646 

274. Одлука за определување на царински ко-
нтингент за увоз на пченица за непосред-
ното производство за 2001 година 646 

275. Одлука за пренесување на правото на 
користење на недвижен имот 646 

276. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 646 

277. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 647 

278. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 649 

279. Решение за назначување помошник на 
министерот за образование и наука 649 

280. Решение за назначување советник на ми-
нистерот за транспорт и врски 649 

281. Решение за именување директор на Ја-
вното претпријатие за аеродромски услу-
ги "Македонија" - Скопје 649 

282. Решение за именување главен државен 
инспектор на Државниот пазарен инспе-
кторат 649 

283. Решение за именување член на Управ-
ниот одбор на Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација 650 

284. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата за цивилна воз-
душна пловидба 650 

285. Решение за именување директор на 
Управата за цивилна воздушна пловидба. 650 

286. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директорот на Дирекцијата 
за безбедност и контраразузнавање 650 

287. Решение за именување државен секретар 
во Министерството за внатрешни работи 650 

288. Решение за разрешување од должноста 
главен републички инспектор за сообра-
ќај и врски 650 

289. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за транспорт и 
врски 651 

290. Решение за разрешување од должноста 
главен државен инспектор на Државниот 
инспекторат за земјоделство 651 

291. Решение за именување главен државен 
инспектор на Државниот инспекторат за 
земјоделство 651 

292. Решение за разрешување од должноста 
директор на Заводот за вработување на 
Република Македонија 651 

293. Решение за именување директор на За-
водот за вработување на Република Ма-
кедонија 651 

294. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за транспорт и 
врски 651 

295. Решение за разрешување од должноста 
директор на Казнено поправниот дом од 
отворен вид Струга 652 

296. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Фондот за 
магистрални и регионални патишта -
Скопје 652 

297. Решение за давање одобрение за основа-
ње и работа на "БИТОЛА БРОКЕР" АД 
Битола 652 

298. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Дом за стари ли-
ца "Зафир Сајто" - Куманово 652 

299. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Тетово 652 

300. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Делчево 652 

301. Решение за давање согласност на Стату-
тот на Јавната установа Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Гостивар 653 

302. Правилник за формирање на испитна ко-
мисија и начинот за полагање на испит за 
стекнување звање стечаен управник 653 

303. Правилник за определување на награда-
та на стечајниот управник и реално по-
требните трошоци и нивната висина 655 

304. Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за формата, содржината и 
употребата на единствени инструменти-
обрасци за вршење на работите на пла-
тниот промет во Република Македонија.. 657 

305. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр.102/2000 од 7 февруари 
2001 година 658 
Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и платите за месец јануари 
2001 година 675 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 


