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1588. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
З А ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ 

ЛИХТЕНШТАЈН 
Се отповикува 

I 
Г-дин Срѓан Керим, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Принципатот Лихтенштајн, со седиште во Виена. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 34 Претседател 

15 ноември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Се поставува 
I 

1590. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 ноември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА РО З А ПРОИЗВОДСТВО НА 
ФИЛМОВИ "ВАРДАР-ФИЛМ" - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Работна-
та организација за производство на филмови "Вардар-
филм" - Скопје се именува Дарко Башески, дипл. 
филмски и ТВ снимател. 

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

Бр. 17-5512/2 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

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

1591. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 ноември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-

ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - СТРУМИЦА 

1. Фросина Јовева се разрешува од должноста ди-
ректор на Заводот за заштита на спомениците на кул-
турата и Музеј - Струмица. 

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

1589. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
З А ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ ЛИХТЕНШТАЈН 

Бр. 17-6641/2 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

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

Г-дин Огнен Малески, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во Принци-
патот Лихтенштајн, со седиште во Виена. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 35 Претседател 

15 ноември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1592. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 13 ноември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ З А ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ -

СТРУМИЦА 
1. За вршител на должноста директор на Заводот 

за заштита на спомениците на културата и Музеј -
Струмица се именува Славица Тасева, дипл. архитект. 

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

Бр. 17-6645/1 
13 ноември 2001 година 

Скопје 

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

1593. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во "Служ-
бен весник на Република Македонија" ("Службен вес-
ник на Република Македонија бр. 56/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 
ноември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

СКОПЈЕ 
1. Кокан Лазаревски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија - Скопје. 
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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. 17-6751/1 Претседател на Владата 
20 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1594. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за објаву-

вање на законите и другите прописи и акти во "Служ-
бен весник на Република Македонија" ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 56/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 20 
ноември 2001 година, донесе 

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

ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие Службен 
весник на Република Македонија - Скопје се именува 
Крум Коцарев, државен советник во Агенцијата за др-
жавни службеници. 

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

Бр. 17-6752/1 Претседател на Владата 
20 ноември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1595. 
Врз основа на член 49 од Законот за данокот на до-

бивка ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98 и 11/2001), министерот за финансии 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
З А НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И СПРЕЧУ-

ВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прес-

метување и уплатување на данокот на добивка, спре-
чувањето на двојното ослободување или двојното ода-
ночување, како и образецот - Даночен биланс за прес-
метување и уплатување на данокот на добивка. 

Член 2 
Данокот на добивка се пресметува и плаќа според 

образецот "ДБ" - Даночен биланс, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 3 
Основа за пресметување на данокот на добивка од 

член 8 од Законот за данок на добивка (во натамо-
шниот текст: Законот) се утврдува така што во обра-
зецот "ДБ" износите на приходите и расходите иска-
жани во билансот на успех за даночен период за кој се 
составува даночниот биланс, се усогласуваат на начин 
пропишан со Законот и овој правилник. 

II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ 

Член 4 
Усогласувањето на расходите се врши со зголему-

вањето на искажаниот финансиски резултат утврден 
во билансот на успех за: 

1) делот од износот на трошоците на материјалите 
и набавната вредност на продадената трговска стока, 
кој е над вредноста утврдена со примена на методата 
на просечни цени за периодот за кој се составува да-
ночниот биланс; 

2) неисплатениот дел на пресметаните плати, под 
кој се подразбира износот на платата која е пресмета-
на, а не е исплатена за соодветниот пресметковен пер-
иод до денот на поднесувањето на даночниот биланс; 

За исплатена плата се смета нето платата и надо-
местоците на платата заедно со соодветниот износ на 
данокот и придонесите од плата (бруто плата), испла-
тена за соодветниот пресметковен период до денот на 
поднесувањето на даночниот биланс; 

3) износот на личните надоместоци на членовите 
на управниот и надзорниот одбор во висина над 50% 
од исплатениот износ; 

Под лични надоместоци се сметаат примањата по 
основ на членство во управниот и надзорниот одбор 
освен примањата од член 19 од Законот. 

4) износот на преостанатата сегашна вредност на 
основните средства кои не се користат, а се амортизи-
раат во целост независно од пропишаниот век на трае-
ње, за која не е обезбедена согласност од органот за 
јавни приходи; 

5) делот од износот на амортизацијата пресметана 
по функционалната метода која го надминува износот 
на амортизацијата пресметана со пропорционалната 
метода за повеќе од 10%, а за која не е обезбедена 
согласност од органот за јавни приходи; 

6) делот од износот на камати по кредити земени 
од доверители со статус на поврзани лица согласно со 
член 12 став 2 од Законот, кој е над износот на кама-
тите по кои во пресметковниот период можело да се 
земе соодветен кредит, а кој се утврдува според ва-
жечките каматни стапки од комерцијалните банки; 

7) износот на камати на кредити кои се користени 
за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, 
уметнички дела од ликовната и применетата уметност 
и други украсни предмети за опремување на админис-
тративните простории; 

8) износот на трошоците направени за превоз до 
работа и од работа, како и другите трошоци и надо-
местоци согласно со член 17-в и член 19-а став 1 од За-
конот, над пропишаниот износ утврден со колективен 
договор на ниво на гранка, односно прописите на ор-
ганите на државната управа; 

9) износот на трошоците согласно со член 18 и 
член 19 од Законот; 

10) износот на трошоците за користење на соп-
ствен автомобил согласно со член 19-а став 2 од Зако-
нот над 50% од утврдениот износ според критериуми-
те утврдени со колективен договор на ниво на гранка, 
односно прописите на органите на државната управа; 

11) износот на трошоците за економска пропаган-
да, кои не се во функција на унапредување на дејноста; 

Под економска пропаганда која е во функција на 
вршење на дејноста се подразбира ТВ-спот, музички 
спот, саем, специјални штандови и услуги на полето на 
пропагандата. 

Под економска пропаганда се подразбираат и ус-
лугите на полето на рекламата, како што се: реклам-
ниот консалтинг (информирање на клиентот за мож-
ностите за реклама); рекламните подготовки и плани-
рањето на реклама; рекламно уредување; рекламно 
производство; организирањето на реклама и спроведу-
вањето на реклама. 

12) износот на трошоците за репрезентација на да-
ночниот обврзник (гоштевање, подароци, одмор, рек-
реација и разонода); 

13) издатоците за: 
- професионален спорт во целост; 
- делот од износот на издатоци по основ на дона-

ции и спонзорства за научни, хуманитарни, културни, 
образовни, здравствени, религиозни и спортски цели, 
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под услов да се исплатени во корист на јавни установи 
кои се финансираат од буџетот или на Црвениот крст 
на Република Македонија, кој го надминува износот 
од 3% од вкупниот приход, и 

- издатоците по основ на донации и спонзорства во 
целост, кога не се исплатени за намените и во корист 
на наведените субјекти од претходната алинеја; 

14) износот на побарувањата и финансиските вло-
жувања што не се наплатени, а кои се отпишуваат по 
пат на исправка на вредноста, освен ненаплатените 
побарувања кои се отпишуваат по основ на судска од-
лука, како и пријавените ненаплатени побарувања од 
субјектите во стечај и ликвидација; 

15) износот на вкалкулираните долгорочни резер-
вирања на материјалните и нематеријалните трошоци, 
освен резервирањата во висина утврдена со Законот 
за шумите и издвојувањата во посебната резерва кај 
банките и штедилниците согласно со член 23 став 1 од 
Законот; 

16) износот издвоен во посебна резерва, кој го над-
минува износот од 75% од резервирањата за намените 
утврдени во член 23 став 2 од Законот; 

17) исплатите по основ на стипендии; 
18) износот на забрзаната амортизација на основ-

ните средства кога не се остварува технолошка модер-
низација, како и износот на забрзана амортизација на 
средствата кои не служат за заштита на животната 
средина и на природата за кои не е обезбедена соглас-
ност од органот за јавни приходи, во висина од 25% 
над износот на амортизацијата пресметана согласно 
со член 15 од Законот; 

Под средства кои служат за заштита на животната 
средина и на природата, се сметаат средствата намене-
ти за опрема, уреди и инструменти што служат за на-
малување на загадувањето и мерење на состојбите на 
загаденоста на воздухот, водата и земјиштето, воведу-
вање на чисти технологии како и изградба на станици 
за прочистување на комунални и индустриски води, 
монтирање на филтри за заштита на воздухот од зага-
дување, производство на производи од отпадни мате-
рии, собирање и депонирање на комунални и опасни 
материи и др.; 

19) износот на разликата на трансферната цена 
над пазарната цена; 

Под трансферна цена се смета цената настаната во 
врска со извршената трансакција на средствата или 
создавање обврски меѓу поврзани лица. 

При утврдување на разликата меѓу пазарната и 
трансферната цена се користат споредливи цени што 
би се оствариле на домашниот пазар или компаратив-
ниот странски пазар кога не би се работело за однос 
со поврзани лица, а кога тоа не е можно се користи 
цената утврдена според методот на чинење, зголемена 
за вообичаената заработувачка (разлика во цени, про-
визија); 

20) износот на премии за осигурување кои не се во 
функција на членот 17-б од Законот. 

Под премии кои се признаваат како деловен рас-
ход во Даночниот биланс се сметаат премиите плате-
ни за осигурување на деловниот имот како и другите 
видови на неживотно осигурување, кои што согласно 
со одредбите од Законот за осигурување и другите 
прописи се сметаат за задолжително осигурување; 

21) други усогласувања на расходите согласно со 
Законот, кои посебно не се наведени во овој член на 
Правилникот. 

III. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

Член 5 
Усогласувањето на приходите се врши со намалу-

вањето на финансискиот резултат утврден во билан-
сот на успех за: 

1) износот од дивиденди остварени со учество во 
капиталот на друг обврзник-резидент на Републиката, 
под услов да е оданочен според стапката од член 28 од 
Законот; 

Исплатувачот на дивидендата на примателот на 
дивиденда му доставува изјава, на образец кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Обврзникот, примателот на дивидендата, ја прило-
жува изјавата од став 2 на овој член со поднесување на 
даночниот биланс; 

2) приходите по основа на ефектот од распределба 
на ревалоризационата резерва; 

3) делот од капиталната добивка во висина од 30%; 
Износот на даночното ослободување од 30% се ут-

врдува на основата од вкупните капитални добивки од 
член 25 намалени за непребиениот дел на пренесените 
капитални загуби од хартии од вредност од член 27. 

Капиталните добивки остварени од продажба на 
хартии од вредност, до 01.01.2006 година целосно се 
ослободуваат од оданочување; 

4) делот од капиталните загуби од хартии од вред-
ност согласно со член 27 од Законот; 

5) делот од загубата согласно со член 23-а од Зако-
нот; 

Износот на искажаната загуба која се пренесува на 
товар на добивката во идните пресметковни периоди 
во периодот до 3 години, претставува загубата иска-
жана во билансот на успех, намалена за непризнаени-
те расходи во "ДБ" за годината, и 

6) износот на строго наменските средства. 

IV. ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И 
ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 6 
Даночните олеснувања и ослободувања се состојат 

во намалување на даночната основа и намалување на 
пресметаниот данок. 

а) Намалувања на даночната основа 

Член 7 
Утврдената даночна основа согласно со Законот и 

членовите 4 и 5 на овој правилник се намалува за: 
1) износот на средствата вложени за заштита на 

животната средина и на природата; 
2) износот на инвестициите во основни средства за 

проширување на сопствената дејност, согласно со 
член 31 од Законот, но најмногу во висина до 25% од 
основата утврдена согласно со овој член, и 

3) износот на извршените вложувања во подрачја 
во стопански недоволно развиени општини и во специ-
фични подрачја (ридско-планински реони, погранич-
ниот појас и компактно заостанатите подрачја), сог-
ласно со член 32 од Законот, но најмногу во висина до 
50% од основата утврдена согласно со овој член. 

б) Намалување на пресметаниот данок 

Член 8 
Пресметаниот данок на добивка се намалува за из-

носот на: 
1) даночниот кредит во висина на платениот данок 

на добивка за: 
- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 

во исплатените плати, за кои во претходниот даночен 
период е зголемена даночната основа согласно со 
член 4 точка 2 на овој правилник; 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во наплатените отпишани побарувања, за кои во прет-
ходниот даночен период е зголемена даночната осно-
ва, согласно со член 4 точка 14 на овој правилник; 
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- износот на сразмерен дел на данокот содржан во 
укинатите резервирања, за кои во претходниот дано-
чен период е зголемена даночната основа, согласно со 
член 4 точка 15 на овој правилник, и 

- износот на сразмерниот дел на данокот содржан 
во износот на годишната амортизација пресметана по 
пропишаните стапки, за кој во претходниот даночен 
период е извршено зголемување на даночната основа, 
согласно со член 4 точки 4, 5 и 18 на овој правилник; 

- по други основи. 
2) платен данок на добивка остварена со работа во 

друга држава. На обврзникот-резидент на Република-
та кој остварува добивка со работа во странство му се 
намалува пресметаниот данок во Републиката, за из-
носот на платениот данок во странство, што се дока-
жува со потребна документација. Намалувањето на 
данокот по овој основ изнесува најмногу до износот на 
данокот што би се добил со примена на даночната 
стапка од член 28 од Законот. На матичното правно 
лице - резидент на Републиката му се намалува прес-
метаниот данок во земјата за износот на данокот што 
го платила нејзината нерезидентна подружница во 
друга држава по основ на акции и удели, доколку таа 
добивка е вклучена во приходите на матичното прав-
но лице. Матичното правно лице на даночниот орган 
му поднесува докази за големината на своето учество 
во капиталот на нерезидентните подружници, должи-
ната на траење на тоа учество и данокот што подруж-
ницата го платила во друга држава, заедно со нејзини-
от биланс на успех и даночен биланс. 

Пресметаниот данок утврден согласно со став 1 
точки 1) и 2) од овој член се намалува и за: 

1) износот во висина на сразмерниот дел од добив-
ката што му припаѓа на странско лице по основ на 
вложени средства во домашен даночен обврзник како 
и за даночен обврзник кој во целост е основан со 
странски капитал, согласно со член 33 од Законот. Ос-
лободувањето, во смисла на член 33 став 5 од Законот 
се однесува само за периодот од три години, почнувај-
ќи од годината во која се остварува добивка. Ослобо-
дувањето се остварува со одобрение од органот за јав-
ни приходи. 

Доколку во периодот од три години, се измени 
учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал 
на даночниот обврзник, пресметувањето на даночното 
ослободување ќе се изврши во Даночниот биланс за 
годината во која се извршени измените, со примена на 
процентот на учеството на странското лице во вкуп-
ниот капитал на даночниот обврзник утврден на 31 де-
кември во годината. 

2) износот во висина од 50%, на обврзникот кој 
прв пат почнува со вршење на дејност во првата годи-
на во која искажува добивка по претходно добиено 
писмено одобрение од органот за јавни приходи; 

3) износот во висина од 50%, за првите три години, 
на обврзникот кој котира на официјалните пазари на 
берза, по претходно добиено писмено одобрение од 
органот за јавни приходи. Одобрението на органот за 
јавни приходи ќе се издаде доколку обврзникот прило-
жи писмен документ со кој Македонската берза на 
долгорочни хартии од вредност АД Скопје, потврдува 
дека субјектот во даночниот период (годината) коти-
рал на официјалните пазари на берзата. 

V. УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ДАНОКОТ 
НА ДОБИВКА 

Член 9 
При плаќањето на данокот на добивка во услови 

на даночна консолидација, барање за даночна консо-
лидација поднесува матичното правно лице до органот 
за јавни приходи. 

Секој член од групата поднесува свој даночен би-
ланс, а матичното правно лице поднесува консолиди-
ран даночен биланс за групата на правни лица. Во 

консолидираниот даночен биланс загубата од еден или 
повеќе членови се пребива на сметка на добивката на 
останатите членови на групата. 

За пресметаниот данок по консолидираниот би-
ланс обврзници се поединечни членови на групата, 
сразмерно на добивката што се оданочува од поеди-
нечниот даночен биланс, а плаќањето на пресметани-
от данок по консолидираниот биланс го врши матич-
ното правно лице. 

Доколку членовите во групата се откажат од да-
ночната консолидација пред истекот на рокот од пет 
години, сите членови на групата сразмерно ја плаќаат 
разликата за сметка на даночното ослободување кое 
го искористиле. 

Член 10 
Обврзникот-матичното правно лице на кого му е 

одобрена даночна консолидација составува консоли-
диран даночен биланс на образец "КДБ" - Консолиди-
ран даночен биланс за даночен период од до 

200 година, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

Матичното правно лице како прилог кон консоли-
дираниот даночен биланс ги поднесува поединечните 
даночни биланси од членовите на групата. 

Член 11 
Месечниот износ на аконтацијата на данокот на 

добивка за периодот февруари-декември во тековната 
година и за месец јануари наредната година, обврзни-
кот на данокот го утврдува според основата на дано-
кот на добивка за претходната година утврдена во об-
разецот "ДБ" (ред.бр. IV), зголемена за процентот на 
кумулативниот пораст на цените на мало во Републи-
ката од претходниот период од годината, односно до 
31 јануари наредната година, во однос на просечните 
цени на мало во претходната година. 

Обврзникот којшто во претходната година не ис-
кажал основа за оданочување, плаќањето на аконта-
цијата го врши на основата што сам ќе ја утврди, сог-
ласно со проценетите можности за остварување на до-
бивката. Проценетата даночна основа обврзникот за-
должително ја искажува на реден број IV а од образе-
цот "ДБ". 

Обврзникот кој прв пат почнува со вршење на деј-
ност, плаќањето на аконтацијата на данокот го врши 
со поднесување на образецот "ДБ" - даночен биланс и 
пресметка за пократок временски период, односно со 
состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 де-
кември во тековната година, во рок од 30 дена по ис-
текот на пресметковниот период. 

При утврдување на даночната основа доколку да-
ночниот обврзник работел помалку од еден месец во 
кварталот, овој период се поврзува со кварталот кој 
следи. 

Вака утврдената основа претставува основа на која 
се утврдуваат и плаќаат аконтациите на данокот на 
добивка во наредните месеци. 

Член 12 
Месечниот износ на аконтацијата обврзникот на 

данокот го утврдува на образецот "МДБ" - Даночен 
биланс за месец 200 година, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 13 
Доколку даночниот обврзник во тековната година 

остварува право на даночно олеснување и ослободува-
ње, согласно со Законот, месечниот износ на аконта-
цијата на данокот на добивка го утврдува на образе-
цот "МДБ" на следниот начин: 

Даночната основа утврдена согласно со член 11 
став 1 и став 2 од овој правилник, се намалува за: 
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1) Износот на средствата вложени за заштита на 
животната средина и на природата, согласно со член 
35 од Законот и член 7 точка 1 од овој правилник. Ме-
сечниот износ на намалувањето се утврдува како ед-
наков дел добиен со поделба на износот на средствата 
вложени за заштита на животната средина и на приро-
дата во пресметковниот (тековен) период, со бројот 
на месеците што преостануваат до истекот на даноч-
ниот период (годината). 

2) Износот на инвестициите во основни средства, 
за проширување на сопствената дејност, согласно со 
член 31 од Законот и член 7 точка 2 од овој правил-
ник, но најмногу во висина до 25% од даночната осно-
ва утврдена во "ДБ" за претходната година, односно 
согласно со член 11 став 1 и 2 од овој правилник. Ме-
сечните износи на намалувањето претставуваат еднак-
ви делови, добиени со поделба на износот на инвести-
циите во основни средства во целост, но не повеќе од 
признаениот износ (25%), со бројот на месеците што 
преостануваат до истекот на даночниот период (годи-
ната). 

3) Износот на извршените вложувања во подрачја-
та на стопански недоволно развиени општини и во 
специфични подрачја (ридско-планински реони, пог-
раничниот појас и компактно заостанатите подрачја), 
согласно со член 32 од Законот и член 7 точка 3 од 
овој правилник, но најмногу во висина до 50% од да-
ночната основа утврдена во "ДБ" за претходната го-
дина, односно согласно со член 11 став 1 и став 2 од 
овој правилник. Месечните износи на намалувањето 
претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на 
износот на извршените вложувања во подрачја во сто-
пански недоволно развиени општини и во специфични 
подрачја во целост, но не повеќе од признаениот из-
нос (50%), со бројот на месеците што преостануваат 
до истекот на даночниот период (годината). 

Износот на пресметаната месечна аконтација на 
данокот утврдена на основата од став 2 на овој член и 
применетата стапка на данокот од член 28 од Законот, 
се намалува за износите на платениот данок (даночен 
кредит), под услов во "ДБ" согласно со член 4 точки 2, 
14 и 15 од овој правилник да е извршено зголемување 
на даночната основа, за: 

- неисплатен дел од плата; 
- ненаплатените и отпишаните по пат на исправка 

побарувања и финансиски вложувања и 
- резервирањата за кои согласно со Законот не е 

предвидено даночно ослободување. 
Во месечниот даночен биланс се врши намалување 

на аконтацијата на данокот на добивка, во месецот во 
кој е остварено правото на даночен кредит (исплата 
на плата, наплата на отпишано побарување по пат на 
исправка на вредност и укинување на извршено резер-
вирање). Месечните корективни износи, претставува-
ат еднакви делови добиени со поделба на даночниот 
кредит со бројот на месеците што преостануваат до 
истекот на даночниот период. 

Пресметаниот износ на месечната аконтација на 
данокот на добивка од став 3 на овој член се намалува 
и за: 

1) Сразмерниот дел од добивката што му припаѓа 
на странското лице по основ на вложени средства во 
домашен даночен обврзник, согласно со член 33 од За-
конот и член 8 став 2 точка 1 од овој правилник. Ова 
намалување на месечните аконтации на данокот се вр-
ши во процентот утврден за крајот на годината во 
"ДБ" во годината што претходи. Намалувањето на ме-
сечните аконтации се врши во периодот кој следи по 
"ДБ" во кој за првпат е искажано даночното намалу-
вање, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата го-
дина од еднократниот период за кој се применува да-
ночното намалување. 

2) Износот во висина од 50%, за првите три години 
на обврзникот кој котира на официјалните пазари на 
берзата, согласно со член 36-а од Законот и член 8 

став 2 точка 3 од овој правилник. Ова намалување на 
месечните аконтации се врши во периодот кој следи 
по "ДБ" во кој за првпат е искажано даночното нама-
лување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата 
година од периодот за кој се применува даночното на-
малување. 

На крајот на пресметковниот период обврзникот 
пред органот за јавни приходи документирано ги дока-
жува вложените износи од став 2 точки 1), 2) и 3) на 
овој член, за кои тековно го користел правото на да-
ночно олеснување и ослободување. 

Член 14 
Обврзниците коишто во тековниот период оства-

руваат и користат право на намалување на месечната 
даночна основа и на месечната даночна обврска сог-
ласно со одредбите од член 13 на овој правилник, дос-
тавуваат до органот за јавни приходи месечна прес-
метка на образецот "МДБ", во еден примерок, во рок 
од 15 дена по истекот на месецот. 

Член 15 
Износот утврден на реден број VI од образецот 

"МДБ" претставува обврска на даночниот обврзник за 
уплата на аконтацијата на данокот на добивка којашто 
се плаќа во рок од 15 дена по истекот на секој кален-
дарски месец, согласно со член 40, став 2 од Законот. 

Член 16 
Даночните обврзници коишто се формираат со из-

двојување од други обврзници или се образуваат како 
нови даночни обврзници во рамките на постојниот да-
ночен обврзник, ги утврдуваат месечните аконтации 
на данокот на добивка во годината во која се издвоени 
или одделени врз основа на годишната пресметка на 
даночниот обврзник од кои се издвоени, односно одде-
лени, на тој начин што утврдената основица на дано-
кот на добивка се дели на даночните обврзници спо-
ред условите што се утврдени во договорот за издвоју-
вање. Така се постапува до изготвувањето на првата 
годишна сметка од страна на даночните обврзници. 

Член 17 
Конечната пресметка на данокот на добивка се ут-

врдува на образецот "ДБ", според податоците од го-
дишната сметка. 

Член 18 
Даночниот обврзник во рокот пропишан за преда-

вање на годишната сметка го доставува пополнетиот 
образец "ДБ" до органите до кои се поднесува годиш-
ната сметка, во по еден примерок. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот на пресметува-
ње и уплатување на данокот на добивка и спречување 
на двојното ослободување или двојното оданочување 
("Службен весник на РМ" бр. 19/94, 25/94, 13/95, 41/96 
и 13/97), освен одредбите за утврдување и плаќање на 
месечните аконтации на данокот на добивка, кои ќе се 
применуваат до поднесувањето на годишната сметка 
за 2001 година. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува со поднесување на годишната 
сметка и образецот "ДБ" за 2001 година. 

Бр. 08-22335/1 Министер за финансии, 
16 ноември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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1596. 
Врз основа на член 16 став 5 од Законот за врабо-

тување на инвалидни лица ("Службен весник на РМ" 
бр. 44/2000), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ З А КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ 
НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ПО-
СЕБНИОТ ФОНД ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛО-

ВИ З А ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА 
ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите и начинот на до-

делувањето на средствата од Посебниот фонд за обез-
бедување на услови за вработување и работење на ин-
валидните лица ("Службен весник на РМ" бр. 
70/2000), во членот 3 став 4 по зборот "изнесуваат" се 
додаваат зборовите: "најмногу до", а зборовите: "во 
стопанството" се бришат. 

Член 2 
Во членот 6 во став 3 зборовите: "на стварно сто-

рените трошоци" се заменуваат со зборовите: "до 30 
просечни плати исплатени во Република Македонија 
за претходниот месец". 

Член 3 
Во членот 7 став 2 зборовите: "бескаматен кре-

дит" се заменуваат со зборовите: "неповратни сред-
ства во износ до 50 просечни плати исплатени во Ре-
публика Македонија за претходниот месец". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Бр. 10-5536 Министер, 
15 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1597. 
Врз основа на член 23 од Законот за телекомуни-

кациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 
28/2000 - Пречистен текст "Службен весник на РМ" 
бр. 22/98), министерот за транспорт и врски, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНИ МОБИЛНИ 

ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ЈАВНИ МОБИЛНИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

1. На Акционерското друштво МТС Услуги на мо-
билна телефонија АД-Скопје, се дава концесија за јав-
ни мобилни телефонски услуги и јавни мобилни теле-
комуникациски мрежи во Република Македонија. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на ова решение е од денот на влегувањето во сила на 
ова решение до 31.12.2023 година. 

3. Начинот, роковите, висината и гаранцијата за 
плаќањето на надоместокот се определени во Догово-
рот за концесијата во согласност со Законот за теле-
комуникациите. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-12591 Министер 
22 ноември 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

1598. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКО ОД-

МОРАЛИШТЕ "МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детско одморалиште "Мла-
дост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јав-
ната установа за деца - Детско одморалиште на седни-
цата одржана на 11.09.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/1 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1599. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "АСТИБО" ШТИП 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Астибо" 
Штип што го донесе Управниот одбор на Јавната уста-
нова за деца - Детска градинка на седницата одржана 
на 19.09.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/2 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1600. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "АНГЕЛ ШАЈЧЕ" - КУМАНОВО 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детска градинка "Ангел 
Шајче" - Куманово што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 20.09.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/5 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1601. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "ФЕМО КУЛАКОВ" - НЕГОТИНО 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Фемо 
Кулаков" - Неготино што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа за деца - Детска градинка на сед-
ницата одржана на 08.10.2001 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. 11-3-1036/9 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1602. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска 
Радост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 09.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/10 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1603. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "МАЈСКИ ЦВЕТ" - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Мајски 
Цвет" - Битола што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 09.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/12 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1604. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГЕВГЕЛИЈА 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Детска 
Радост" - Гевгелија што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 08.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/15 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1605. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "РАДА ПОЦЕВА" - КАВАДАРЦИ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Рада 
Поцева" - Кавадарци што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа за деца - Детска градинка на сед-
ницата одржана на 16.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/19 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1606. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ - КОРЧАГИН" -

СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детска градинка "Раде 
Јовчевски - Корчагин" - Скопје што го донесе Управ-
ниот одбор на Јавната установа за деца - Детска 
градинка на седницата одржана на 09.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/20 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1607. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "СНЕЖАНА" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Снежана" 
- Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната 
установа за деца - Детска градинка на седницата одр-
жана на 16.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/21 Министер, 
7 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1608. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "7 СЕПТЕМВРИ" - ПЕХЧЕВО 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "7 
Септември" - Пехчево што го донесе Управниот од-
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бор на Јавната установа за деца - Детска градинка на 
седницата одржана на 15.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/22 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1609. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "БУБА МАРА" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Буба 
Мара" - Скопје што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 15.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/23 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1610. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "РАСПЕАНА МЛАДОСТ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Распеана 
Младост" - Скопје што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 17.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/25 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1611. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "РОСИЦА" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Росица" -
Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната ус-
танова за деца - Детска градинка на седницата одржа-
на на 19.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/26 Министер, 
8 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1612. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "11 ОКТОМВРИ" - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "11 
Октомври" - Скопје што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа за деца - Детска градинка на сед-
ницата одржана на 05.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/28 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1613. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "ЕСТРЕЈА ОВАДИЈА - МАРА" -

БИТОЛА 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детска градинка "Естреја 
Овадија - Мара" - Битола што го донесе Управниот 
одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка 
на седницата одржана на 29.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/29 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1614. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "БРАТСТВО ЕДИНСТВО" СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Братство 
Единство" Скопје што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа за деца - Детска градинка на седни-
цата одржана на 27.09.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/30 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1615. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "ИВО РИБАР ЛОЛА" - КРИВА 

ПАЛАНКА 
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детска градинка "Иво 
Рибар Лола" - Крива Паланка што го донесе Управни-
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от одбор на Јавната установа за деца - Детска 
градинка на седницата одржана на 29.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/33 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1616. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "АЦО КАРАМАНОВ" РАДОВИШ 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Ацо 
Караманов" Радовиш што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа за деца - Детска градинка на сед-
ницата одржана на 01.11.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/41 Министер, 
13 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1617. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за зашти-

та на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА 
ГРАДИНКА "МЛАДОСТ" ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 
Јавната установа за деца - Детска градинка "Младост" 
Тетово што го донесе Управниот одбор на Јавната ус-
танова за деца - Детска градинка на седницата одржа-
на на 19.10.2001 година. 

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

Бр. 11-3-1036/42 Министер, 
12 ноември 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 

1618. 
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 24 октомври 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат: 
а) Одлуката за вработување кај корисниците и 

единките корисници на средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија, донесена од Владата на Република 
Македонија на 24 јули 2001 година. 

б) Одлуката за вработување кај корисниците и 
единките корисници на средства од Буџетите на фон-
довите, донесена од Владата на Република Македони-
ја на 24 јули 2001 година и 

в) Одлуката за вработување кај јавните претприја-
тија основани од Владата на Република Македонија, 
донесена на 24 јули 2001 година од Владата на Репуб-
лика Македонија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2001). 

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 
сопствена иницијатива и по повод иницијативата на 
Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Маке-
донска пошта", застапувано од Генералниот директор 
Рауф Рамадани и Народниот правобранител на Репуб-
лика Македонија, со решение У. бр. 164/2001 од 19 сеп-
тември 2001 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одлуките означени под а), 
б) и в) во точката 1 од оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за нивната согласност со Ус-
тавот и со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека со Одлука У. бр. 
164/2001 од 18 јули 2001 година ја укина Одлуката за 
времено запирање на вработувањата кај корисниците 
и единките корисници на средствата од Буџетот на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 58/2001). 

Веднаш потоа, на 24 јули 2001 година Владата ги 
донесе одлуките означени под а), б) и в) во точката 1 
од оваа одлука, поради што Судот согласно член 14 
став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија, по сопствена иницијатива поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на овие од-
луки, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот и со закон. 

Дополнителни иницијативи со исти образложенија 
за нивната несогласност со Уставот и со закон доста-
вија Јавното претпријатие за поштенски сообраќај 
"Македонска пошта", застапувано од генералниот ди-
ректор Рауф Рамадани и Народниот правобранител на 
Македонија. 

5. Судот на седницата утврди дека сите три оспоре-
ни одлуки имаат иста содржина. 

Се разликуваат во однос на правните субјекти на 
кои се однесуваат. 

Имено, едната одлука се однесува на корисниците 
и единките корисници на средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

Втората одлука се однесува на корисниците и 
единките корисници на средства од Буџетите и фондо-
вите и 

Третата одлука се однесува на јавните претприја-
тија основани од Владата на Република Македонија. 

Од содржината на сите три одлуки се гледа дека 
правните субјекти можат да вршат вработувања до-
колку ги исполнуваат предвидените услови: 

а) да обезбедат средства од Буџетот, односно од 
буџетите на фондовите, односно да обезбедат сред-
ства во финансовиот план на Јавното претпријатие. 

б) Откога ќе се обезбедат овие средства станува 
актуелно исполнување на вториот услов, односно до-
бивање на претходна писмена согласност од Канцела-
ријата на Претседателот на Владата на Република 
Македонија. 

в) Меѓутоа, давањето на оваа согласност од Канце-
ларијата на Владата на Република Македонија е прет-
ходно условено со обезбедување на мислење од Ми-
нистерството за финансии дека се обезбедени финан-
сиски средства за оваа намена. 

г) Одлуките содржат и по една процедурална од-
редба според која барањата за нови вработувања или 
пополнување на упразнетите работни места (при 
претходно исполнети сите услови) се доставуваат до 
канцеларијата на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија. 

д) Одлуките содржат одредба според која истите 
влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе би-
дат објавени во "Службен весник на РМ". 

Споредувајќи ја содржината на укинатата одлука и 
одлукиве што се сега предмет на оценка, Судот утврди 
дека: 

- Укинатата Одлука имаше темпорален карактер, 
односно нејзиното важење беше условено со воведу-
вањето на трезорскиот систем и неговата имплемен-
тација, а предметните одлуки немаат временско огра-
ничување. 
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- Одлуката содржеше императивна норма која го 
задолжуваше Заводот за вработување на Република 
Македонија да не врши пријавување на нови вработу-
вања, без приложена писмена согласност од Владата 
на Република Македонија, а предметните одлуки, при 
пријавувањето на новите вработувања, ги задолжува-
ат овие субјекти да ја приложат и писмената соглас-
ност од Канцеларијата на Претседателот на Владата 
на Република Македонија. 

- Одлуката се однесуваше на сите јавни установи и 
јавни претпријатија, додека новооспорените одлуки се 
однесуваат само на јавните претпријатија основани од 
Владата на Република Македонија. 

- Одлуката, исто така, се однесуваше и на единките 
корисници на средства од Буџетот на Република Ма-
кедонија во локалната самоуправа, што не е случај со 
новооспорените одлуки. 

6. Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Републи-
ка Македонија една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија е владеењето 
на правото. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓани-
те на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на кожата 
... , а согласно ставот 2 на овој член од Уставот граѓани-
те се еднакви пред Уставот и законите. 

Со членот 32 од Уставот, на секој граѓанин му се 
гарантира правото на работа, односно секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Во членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот е предви-
дено дека Собранието на Република Македонија доне-
сува закони. 

Исто така, согласно член 52 став 1 од Уставот, за-
коните и другите прописи се објавуваат пред да влезат 
во сила. Во тој контекст спаѓа и Законот за објавува-
ње на законите и другите прописи во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Прашањата, пак, кои се сврзани со размената на 
трудот, правата и обврските на работодавците, невра-
ботените лица и државата, во врска со вработувањето 
и остварувањето права во случај на невработеност и 
други прашања од значење за вработувањето, се уре-
дени со Законот за вработување и осигурување во слу-
чај на невработеност ("Службен весник на РМ" бр. 
57/97 и 25/00). 

Така, во рамките на законските надлежности За-
водот води евиденција за невработените лица според 
единствениот матичен број на граѓаните, врши бес-
платно и непристрасно посредување за вработување 
под услови и начин утврден со закон, односно ги врши 
стручните, организациските, административните и 
други работи што се однесуваат на вработувањето и 
остварувањето во случај на невработеност. 

Во контекст на изнесеното, Судот оцени дека со 
оспорениве одлуки се дерогира Законот за вработува-
ње и осигурување во случај на невработеност. 

Исто така, според Судот со оспорените одлуки се 
ограничуваат правата на граѓаните по однос на оства-
рување на правото на работа, надвор од случаите доз-
волени за нивно ограничување. Имено, во случајов, не 
постои нарушување на општествено-економските од-
носи и останатите односи што би довело до неопходно 
уставно дозволена потреба за нивно ограничување 
преку воведување на дополнителни услови надвор од 
уставно и законски предвидените. 

Од изнесеното произлегува дека само законодаве-
цот, односно Собранието на Република Македонија е 
овластено да уредува прашања од областа на работни-
те односи, па во таа смисла да го уредува и начинот на 
засновањето на истите. 

Од друга страна, пак, Владата на Република Маке-
донија се грижи за извршувањето на законите, однос-
но со цел за нивна операционализација донесува уред-
би, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци 
но, не е овластена да уредува прашања сврзани со ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека 
одлуките создаваат правна несигурност и го повреду-
ваат принципот на владеење на правото, како една од 
темелните вредности на правниот поредок на Репуб-
лика Македонија од причина што, надвор од законски 
определените објективни мерила за вработувањето, 
допушта примена на субјективна волја, што се одразу-
ва преку претходно давање на согласност од Канцела-
ријата на Претседателот на Владата на Република 
Македонија и Министерството за финансии. 

Исто така, според Судот, оспорените одлуки огра-
ничувањето на правото на вработување го усредсреду-
ваат на јавните претпријатија што ги формирала Вла-
дата на Република Македонија, при што, за разлика од 
веќе укинатата одлука, од ова ограничување се изос-
тавени јавните установи со што според Судот се пов-
редува начелото на еднаквост загарантирано со Уста-
вот на Република Македонија. 

Понатаму, основот за нивното донесување (членот 
35 од Законот за Владата на Република Македонија) 
не може да претставува суштински основ од причина 
што овој член зборува за видот на актите што ги носи 
Владата и не може да биде основ за запирање на вра-
ботувањето кај корисниците и единките корисници на 
средствата од буџетот на Република Македонија, 
корисниците и единките корисници на средствата од 
буџетите на Фондовите и кај јавните претпријатија ос-
новани од Владата на Република Македонија. 

Поточно, имајќи ја предвид законодавната регула-
тива што би можела да има допирни точки со праша-
њата што ги регулираат одлуките, Судот оцени дека 
ниту една законска одредба не може да претставува 
основ за нивно егзистирање во правниот поредок. 

Од тие причини Судот утврди дека оспорените од-
луки не се согласни со член 8 алинеја 3, член 32 и член 
68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македо-
нија; Законот за јавните претпријатија; Законот за 
вработување и осигурување во случај на невработе-
ност; Законот за инспекција на трудот и Законот за 
Владата на Република Македонија. 

7. Исто така, со оглед на тоа дека оспорените одлу-
ки претставуваат пропис како такви подлежат на об-
врската од член 52 од Уставот за нивно објавување во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Имено, согласно овој член од Уставот (став 1 и 
став 2) законите и другите прописи, пред да влезат во 
сила, се објавуваат во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Со оглед на тоа дека оспорените одлуки предвиду-
ваат да влезат во сила со денот на донесувањето, а не 
по нивното објавување, Судот оцени дека истите се 
несогласни со Уставот на Република Македонија и од 
овој аспект. 

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

9. 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. 164/2001 Претседател 
24 октомври 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд тече постапка заведена под XVII. П. 

бр. 1635/99 на тужителот АД за осигурување и реоси-
гурување Македонија Скопје, против тужениот Абази 
Сеад од с.Боговиње, Тетово, а сега со непознато место 
на живеење, за регрес. 

За привремен старател на тужениот му е поставе-
на Тања Чачарива - Илиевска, адвокат од Скопје, со 
решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална ра-



Стр. 5070 - Бр. 92 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 23 ноември 2001 

бота на град Скопје бр. 3020-610 од 24.10.2001 година 
кој што ќе го застапува тужениот до негово јавување 
во судот или до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVII. П.бр. 
1635/99. (28371) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар, заведена е 

парнична постапка по тужбата на тужителот Леурима 
Муслиовска од с.Г.Папрадник - Центар Жупа, против 
тужениот Еџевит Муслиовски од с.Г.Папрадник -
Центар Жупа, поради развод на брак. 

Со оглед дека тужениот живее во странство со не-
позната адреса, се повикува да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот или пак да ја достави неговата адреса на жи-
веење. 

Доколку не се јави во определениот рок или не ов-
ласти свој полономошник, неговите интереси ќе ги 
застапува привремен застапник назначен од страна на 
овој суд до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 186/01. (28527) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред Основниот суд во Гевгелија се води постапка 

по тужба на тужителот Митков Илија од с.Собри, Ва-
ландово, против тужениот Сефедин Абдиќ од Скопје, 
за надомест на нематеријална штета. Вредност на спо-
рот 100.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Сефедин Абдиќ од Скопје, 
со последно место на живеење на ул. "Аврам Писев-
ски" бр. 16, Скопје да се јави во Основниот суд во Гев-
гелија, и да ја достави точната адреса на живеење или 
да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој 
предмет во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-
вањето на овој оглас. 

Доколку тужениот не се јави пред Основниот суд 
во Гевгелија судот ќе определи привремен застапник 
кој што ќе ги застапува наговите интереси во спорот 
се додека тужениот не се јави пред судот или достави 
точна адреса или определи полномошник, а доколку 
тоа не го стори се до окончување на спорот ќе го зас-
тапува именуваниот привремен застапник. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 14/01. (28530) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-

жителката Верѓиније Ибраимовска од Ресен, ул."Јо-
сиф Јосифовски" бр. 164, против тужениот Муамер 
Ибраимовски од с.Г.Б.Црква, сега во Данска со непоз-
ната адреса на живеење, за развод на брак. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот, на судот да му 
достави точна адреса или да одреди свој полномош-
ник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува не-
говите права и интереси, се до окончување на постап-
ката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 80/01. (28213) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по 

тужба на тужителката Круглер Донева Анета од Ст-
румица, ул."Гоце Делчев" бр. 145, против тужениот 
Круглер Андреас Јорг со непозната адреса и претсто-
јувалиште во Германија, за развод на брак. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 

Предметот е заведен под П.бр. 29/00 од 10.01.2000 
година и поради отсуство на тужениот не може да се 
одржи ниедно рочиште бидејќи во предметот нема ни-
каква точна адреса на претстојување односно живее-
ње. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано 
од објавувањето на огласот да се јави во Основниот 
суд во Струмица, и да даде точни податоци за своето 
место на живеење односно претстојување. 

Доколку не постапи согласно горенаведенот на ис-
тиот ќе му биде назначен застапник за водењето и 
правосилното завршување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 29/00. 
(28418) 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за развод на брак по тужба на тужителката Рајна Ата-
насова од с. Ново Коњарево, против тужениот Боро 
Атанасов од с.Ново Коњарево, а сега на привремена 
работа во Швајцарија, со непозната адреса. Вредност 
на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Струмица во рок од 15 дена по објавување на оглас-
от во "Службен весник на РМ" и тоа во соба бр. 128. 
Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден времен 
застапник и тоа Валентина Митева, стручен соработ-
ник при Основниот суд во Струмица кој ќе ги зашти-
тува неговите интереси по заведениот спор за развод 
на брак од страна на тужителката Рајна Атанасова, 
заведен под П.бр. 1863/01 и тоа се до правосилното за-
вршување на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1863/01. 
(28419) 

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за 
наплата на долг по тужбата на тужителот АД за оси-
гурување и реосигурување "КЈУБИ" МАКЕДОНИЈА 
Скопје, против тужениот Дончев Сречко од с.Мокрие-
во, а сега на привремена работа во Швајцарија. Вред-
ност на спорот 12.617,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Струмица во рок од 15 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ" и тоа во соба 
бр. 128. Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен 
привремен застапник и тоа Валентина Митева, стручен 
соработник при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги 
штити неговите интереси по заведениот спор од страна 
на тужителот АД за осигурување и реосигурување 
"КЈУБИ" МАКЕДОНИЈА Скопје под П.бр. 1492/99 и 
тоа се до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1492/99. 
(28420) 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за долг по тужбата поднесена од страна на тужителот 
АД за Телекомуникации "Македонски телекомуника-
ции" Скопје, против тужениот Игор Гузелов од Стру-
мица, сега со непозната адреса на живеење и престој 
поради заминување во странство. Вредност на спорот 
11.270,00 денари. 

Се повикува тужениот Игор Гузелов од Струмица, 
ул."Киро Абрашев" бр. 71, со непозната адреса, да се 
јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, за-
ради земање учество во покренатата постапка. Во сп-
ротивно, ќе му биде поставен привремен застапник и 
тоа лицето Цона Каламерникова, стручен соработник 
при Основниот суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1693/01. 
(28526) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-

телката Абаз Нуржан од Скопје, сега на работа во 
Шведска, против тужениот Шаќири Гарип од Тетово, 
а сега со непозната адреса се води постапка за развод 
на брак. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во 
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спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 775/01. (28528) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителите Лимани Идриз, Лимани Кемал, 
Лимани Невзат, Лимани Реџеп сите од с.Порој, Тето-
во, против тужениот Халили Идриз Абедин од Тето-
во, а сега со непозната адреса во странство, поради 
сопственост. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за истиот 
да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ" да 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави 
во судот или да одреди свој полномошник. Во спро-
тивно, на истиот ќе му биде поставен привремен ста-
рател преку центарот за социјални работи Тетово кој 
ќе ги застапува неговите интереси се до окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 766/01. (28529) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд е поведена парнична постапка по ту-

жба на тужителката Надичка Тренчовска од Штип, 
против тужениот Ванчо Крстов од Штип, со привре-
мен престој во Велика Британија, со непозната адре-
са, за развод на брак. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" да достави своја адреса или да определи 
свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постап-
ка. Во спротивно, судот ќе му постави привремен зас-
тапник кој ќе ги заштитува неговите интереси до око-
нчувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 608/01. (28218) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 672/2001 од 24.08.2001 г., во регистарската влошка 
бр. 030090887-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДОО на Трговското друштво за тр-
говија Пазар-Железара ДОО увоз-извоз Струмица, ул. 
"Ленинова" бр. 56-а, Струмица. 

Содружници во друштвото: Костуранов Киро ул. 
"Крсте Мисирков" бр. 21 - Струмица и Петре Секу-
ловски ул. "Тимо Тренчев" бр. 70 - Струмица. Основ-
на главница на друштвото е 44.000 дем или 1.367.520,00 
денари или 22.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 25.27, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е лицето 
Петре Секуловски, ул. "Тимо Тренчев" бр. 70 - Стру-
мица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 672/2001. 
(24220) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 659/2001 од 24.08.2001 г., во регистарска влошка бр. 
030090757-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДОО на Трговското друштво за трговија 
Кебап ДОО увоз-извоз ул. "Ленинова" бр. 48, Струмица. 

Содружници на друштвото се: Манчев Митко, ул. 
"Дојранска" бр. 1, Струмица и Иван Пројков, ул. 
"Ванчо Китанов" бр. 34 - Струмица. Основна главни-
ца на друштвото е 42.000 дем или 1.305.360,00 денари 
или 21.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 25.27, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е лицето Ј 
и Иван Пројков, ул. "Ванчо Китанов" бр. 34 - Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 659/2001. 
(24221) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 666/2001 од 24.08.2001 г., во регистарска влошка бр. 
030090827-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговското друштво за трго-
вија Џинго ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Ленинова" 
бр. 48, Струмица. 

Содружници на друштвото: Наков Ѓорѓе, ул. "Ди-
митар Цветинов" бр. 25, Струмица и Јанев Митко ул. 
"Крсто Узунов" бр. 1/10 - Струмица. 

Основна главница на друштвото е 40.000 дем или 
1.243.200,00 денари или 20.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 25.27, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е лицето 
Јанев Митко, ул. "Крсто Узунов" бр. 1/10, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 666/2001. 
(24222) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 633/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 
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03009049?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Антена доо Штип, ул. "Браќа Дане-
ви" бр. 8/14, Штип. 

Основачи се: Кокотов Радослав од Штип, Сашко 
Стојановски од Кочани, Јелица Мијаловиќ од Струми-
ца, Јорданка Филева од Пештера НРБ, Илка Димит-
рова од Пештера НРБ. Вкупен основачки влог е 
100.000 дем или 51.129 еур. 

Основачите не одговараат. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото и застапник во надво-
решнотрговскиот промет е Стојановски Сашко од Ко-
чани со неограничени овластувања. 

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 45.31, 45.34, 
51.18, 51.19, 51.43, 51.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 74.13, 74.40, 92.12, 92.13, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 633/2001. 
(24223) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 635/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009051?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Канал-32 ДОО Штип, ул. "Браќа Да-
неви" бр. 8/14, Штип. 

Основачи се: Кокотов Миле од Штип, Сашко Сто-
јановски од Кочани, Видоје Мијаловиќ од Струмица, 
Даниела Филева од Пазарџик НРБ, Атанас Филев од 
Пазарџик НРБ. Вкупен основачки влог е 100.000 дем 
или 51.129 еур. 

Основачите не одговараат. 
Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото и застапник во надво-
решнотрговскиот промет е Изберовиќ Џеват со неог-
раничени овластувања. 

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 45.31, 45.34, 
51.18, 51.19, 51.43, 51.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 74.13, 74.40, 92.12, 92.13, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 635/2001. 
(24224) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 690/2001 од 23.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009106?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ увоз-извоз Млин "ИВАНА" 
ДООЕЛ увоз-извоз Кадрифаково. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/4, 01.21, 01.23, 01.24, 
15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.89, 51.21, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.23, 55.51, 60.22, 74.12, 74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, консигнација, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име. 

За обврските преземени спрема трети лица Друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 690/2001. 
(24225) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 653/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009069?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за тр-
говија Супер ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село - Ново 
Село. 

Единствен содружник на друштвото е Томе Ди-
митров с. Ново Коњарево. Основна главница на 
друштвото е 184.000 дем или 5.718.720,00 денари или 
92.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е Томе 
Димитриев с. Ново Коњарево, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 653/2001. 
(24226) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 656/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009072?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ос-
новањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија 
Моно ДООЕЛ увоз-извоз с. Моноспитово - Муртино. 

Единствен содружник на друштвото е Божин Ми-
шев с. Моноспитово бр. 45 - Муртино. Основна глав-
ница на друштвото е 6.000 дем или 186.480,00 денари 
или 3.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 25.27, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Управител со неограничени овластувања е Божин 
Мишев с. Моноспитово - Муртино. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 656/2001. 
(24227) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 684/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009100?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за тр-
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говија Фри-шоп ДООЕЛ увоз-извоз с. Ново Коњарево 
- Ново Село. 

Единствен содружник на друштвото е Стојанов 
Блажо с. Ново Коњарево бр. 45 - Ново Село. Основна 
главница на друштвото е 38.000 дем или 1.181.000,00 
денари или 19.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 25.27, 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, 55.0/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и сред-
ства. 

Управител со неограничени овластувања е лицето 
Стојанов Блажо с. Ново Коњарево бр. 45 - Ново Село, 
Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 684/2001. 
(24228) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 674/2001 од 24.08.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009090?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за тр-
говија Кланица ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село - Ново 
Село. 

Единствен содружник на друштвото е Ристов Рис-
то с. Просениково бр. 51 - Струмица. Основна главни-
ца на друштвото е 70.000 дем или 2.175.600,00 денари 
или 35.000 евра. 

Дејности на друштвото се: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.0/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски 
правни и физички лица, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓународна шпе-
диција, меѓународен транспорт на стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот и сред-
ства. 

Управител со неограничени овластувања е Ристов 
Ристо од с. Просениково, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 674/2001. 
(24229) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 631/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009047?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за 

производство, трговија, услуги и транспорт ДВ-Ком-
пани ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Енгелсова" бр. 
14/29. 

Единствен содружник на друштвото е Дарко Вла-
хов од Штип, ул. "Енгелсова" бр. 14/29. 

За обврските не одговара. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.71, 17.72, 

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.34, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, 92.33, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, консигнација, комисиона продаж-
ба, малограничен промет, застапување на странски 
фирми, посредување и реекспорт, превоз на патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна 
шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара со сите свои 
средства. 

Дарко Влахов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 631/2001. 

(24230) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 614/2001 од 31.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03009030?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги 6-ти МАЈ ДООЕЛ, увоз-извоз 
Виница, ул. "Пиринска" бр. 14. 

Основачот на Друштвото за производство, промет 
и услуги 6-ти МАЈ ДООЕЛ, увоз-извоз Виница, ул. 
"Пиринска" бр. 14 е Љубомир Стојковски од Виница 
ул. "Пиринска" бр. 14. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка неограничено. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

За управител се именува Љубомир Стојковски од 
Виница. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
15.87, 15.91, 15.98, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.11, 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, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
63.21, 71.31, 93.01, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, превоз на патници и стоки во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет на стоки и услуги со Република 
Бугарија, реекспорт. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 614/2001. 
(24231) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 562/2001 од 3.07.2001 г., на регистарска влошка бр. 
03008978?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на дооел на Друштвото за услуги, тргови-
ја и производство Флори Пласт ДООЕЛ увоз-извоз 
Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 22/2. 
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Единствен содружник: Катаров Љубчо од Штип. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.25, 22.22, 24.16, 24.30, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.81, 26.82, 
26.82/1, 26.82/2, 27.33, 27.35, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.52, 28.61, 28.62, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.22, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.11, 45.21, 
45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 80.42, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен превоз на патници, малограничен 
промет со Р.Бугарија и Р. Грција. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а одговара со си-
те свои средства. 

Шалева Марија - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 562/2001. 
(24232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3012/2001 од 11.09.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 02042219?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското 
друштво ГЈГ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Ве-
селин Маслеша" бр. 5/2-23, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.19, 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, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.40, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување во надворешно-
трговски промет, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, застапување на 
странски фирми, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Единствен содружник: Глигоровски Јонче од Скоп-
је. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Глигоровски Глигор, управи-
тел со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3012/2001. (24233) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3058/2001 од 13.09.2001 г., на регистарска 

влошка бр. 02042265?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
угостителство и трговија КАФЕ КЛУБ ДВА БРАТА-
Ј ДООЕЛ ул. "602" бр. 16, Илинден - Скопје. 

Основач на друштвото: Лепосава Јордановска од 
Скопје, ул. "602" бр. 16, Илинден. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 74.84, 73.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона 
продажба на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Лепосава Јорданов-
ска - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3058/2001. (24234) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3090/2001 од 17.09.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 02042297?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија и 
услуги МИ-ГО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. "Виа Игна-
тиј а" бр. 21-1/10. 

Основач на друштвото: Љубе Дамјановски од 
Скопје, ул. "Виа Игнатија" бр. 21-1/10. 

Дејности на друштвото: 22.22, 22.23, 22.31, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, консигнациона продажба на странски 
стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет Друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Владимир Дамјанов-
ски од Скопје - управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3090/2001. (24236) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2847/2001 од 21.09.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 02042055?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за градежниш-
тво, инженеринг и трговија ГЕО-ИНГ ДОО експорт-
импорт Скопје, ул."Народен фронт" зг.1 влез 1 дел. 
прос. 44, трг. центар Капиштец, Скопје. 



23 ноември 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. 92 - Стр. 5075 

Содружници: Георгиевска Мирјана од Скопје, ул. 
"Букурешка" бр. 131а, и Георгиевска Ана од Скопје, 
ул. "Букурешка" бр. 131а. 

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.11, 29.14, 29.24, 29.40, 29.56, 
31.30, 34.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.15, 51.19, 51.21, 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, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 71.31, 71.32, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 92.32, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, изве-
дување на градежни работи, градежно-занатски, ру-
дарски, хидротехнички и сл. работни работи на внат-
решно уредување и декорација, изведување на инста-
лациони, монтажни и демонтажни работи и работи на 
одржување и ремонт на индустриски и други построј-
ки, организација на изградба на комплетни објекти 
(инженеринг)изведувачки инженеринг и советодавен 
консалтинг, посредување и застапување во прометот 
со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседните зем-
ји, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот про-
мет и вршење на работи во надворешнотрговскиот про-
мет е Георгиевски Милан - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2847/2001. (24239) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр. 

538, план 13, скица 41, м.в. "Село" класа 4, со површи-
на од 1094м2 во КО Давидово, сопственост на Стојков-
ски Лазар од Гевгелија, за цена од 15.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, 
Гевгелија. (28297) 

Се продава земјоделско земјиште: 12/14 идеален 
дел од КО Ресава КП. бр. 884, дел 3, план 004, скица 
016, место викано "Под Ридот" катастарска култура -
нива, класа 6, со вкупна површина од 2.229м2, во сопст-
ве-ност на Лазо Соколов од Прилеп, ул. "Кумровец" 
бр. 18-А, видно од Имотен лист бр. 621 издаден од 
Државен завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 денари 
за еден метар квадратен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (28302) 

култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.346м2, 
КО Росоман КП. бр. 2537, дел 2, место викано 
"Коњаровец" култура - лозје класа 3, со вкупна површина 
од 3.991м2, КО Росоман КП. бр. 3486, дел 3, место викано 
"Тополовец" култура нива класа 2, со вкупна површина од 
7.210м2, во сопственост на Костадинов Ристо од Скопје, ул. 
"Пушкинова"бр. 2, видно од Поседовен лист бр. 1177 
издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение 
за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 денари 
за еден метар квадратен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул"Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (28282) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Кавадарци 1 (вон) КП. бр. 9105, план 019, скица 019, 
место викано "Копачот" катастарска култра - лозје, 
класа 4, со вкупна површина од 7.461м2, сопственост 
на Маричка Чејкова од Кавадарци, евидентирано во 
Имотен лист бр. 537 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопств-
ениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (28473) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Крњево 
КП. бр.20, план 94, место викано "Вкин Дол", катас-
тарска култура - нива, класа 8, со вкупна површина од 
5.000м2, во сопственост на Блажо Дано Трајков од 
Демир Капија, ул. "Јане Сандански" бр. 15, видно од 
Поседовен лист бр. 50, издаден од Државниот завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алек-
сов"бб, Кавадарци. (28427) 

Се продава 61/168 идеален дел од недвижен имот -
нива построена на КП. бр. 391, план 004, скица 010, 
м.в. "Долно Садово" култура - нива, класа 4, со повр-
шина од 71,98 м2, евидентирана во Имотен лист бр. 593 
за КО Беровци сопственост на Маркоски Љубомир од 
с. Беровци, Прилеп. 

Купопродажната цена на горе наведениот имот 
изнесува 46.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање-
то на депозитот во висина на износот на продажната 
цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од 
Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 
14. (28372) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Росоман КП. 
бр. 2537, дел 1, место викано "Коњаревац" катастарска 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на 
КП. 1300 дел 1 на место викано "Бранејнца" класа 5, 
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со површина од 479 мкв, заведена во Поседоврн лист 
бр. 187 за КО. Грнчари, сопственост на продавачите 
Станболиевски Горги, Станболиевски Костадин и 
Станболиевски Васил по 1/3 (една идеална третина), 
сите од Струмица, за цена од 3.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заеднички сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата а се достават 
до нотарот Мексуд Максуд ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (28373) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Стеваноски Христо од Прилеп ул."Б. Ружето" бр. 60, 
со заведено во Имотен лист број 2844 за катастарска 
општина Прилеп, бр. на парцела 8511 дел 1 место ви-
кано "Шат Камен" нива класа 3, површина 375м2 број 
на парцела 8512 дел 1 место викано "Шат Камен" па-
сиште класа 2, површина 126м2 број на парцела 8515, 
место викано "Шат Камен" нива класа 3, површина 
1358м2 или вкупно 1859м2, а цената на за 1метар квад-
ратен изнесува 30,00. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 
8, Прилеп. (28424) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска 
култура нива на КП. бр. 2828/4 во м.в. "Кишовица" 
класа 2, со површина од 1502м2, заведено во Имотен 
лист бр. 33075, за КО Прилеп, за цена од 30.000,00 
(триесет илјади) денари, сопственост на Имески 
Александар, од Прилеп, ул. "Марксова" бр. 29. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите кои граничат со горенаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (28426) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на 
КП. бр. 536 дел 2, на место викано "Село" класа 1, со 
површина од 260 мкв, заведено во Поседовен лист бр. 
366, за КО Ресен, сосопственост на продавачите Мит-
ревски Спиро, Петревски Митре, Митревски Стојан, 
Митревски Васил по 1/4 (една идеална четвртина) за 
цена од 5.200,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67 
Ресен. (28450) 

колов" бр. 25 и на КП 530, план 005, скица 006 во мв 
"Прогонот" катастарска култура 14100, класа 1, во 
површина од 943м2 заведен во Имотен лист бр. 647 за 
КО Глишиќ сопственост на Поп Ицов Душан Илија 
од Кавадарци, ул."Булевар Македонија" бр. 20, за 
вкупна купопродажна цена од 20.000,00 денари 
(дваесетилјади денари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка ул. "ЈНА"бр. 45, Кавадарци. (28449) 

Се продава недвижен имот - нива, 5-та класа, со 
вкупна површина од 1.139м2, што се наоѓаат на КП 
1000, план 4, скица 9, м.в. Кушица, КО Долно Соње, 
сопственост на Блажевски Вецко Томе од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та.недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцаларија на нотарот Снежана Сар-
џовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 
(ДТЦ "Стара Рампа"). (28443) 

Се продава земјоделско земјиште на КП. 529, дел 
2, план 000, скица 000 во м.в."Прогонот" катарстарска 
култура 14100, класа 1, со површина од 1806м2, заведе-
но во Имотен лист 1493 за КО Глишиќ сопственост на 
Анѓушева Душан Милка од Кавадарци, ул. "Орце Ни-

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 3/5 (три 
идеални петини) од нива на КП. 537 дел 1 на место ви-
кано "Лека Вода" класа 6, со површина од 1811мкв, 
заведено во Имотен лист бр. 578 за КО Сопотско и 3/6 
(три идеални шестини) од нива на КП.1070 дел 2, на 
место викано "Кобел" класа 3, со површина од 2089 
мкв, заведена во Имотен лист бр. 589 за КО Сопотско, 
сопственост на продавачите Балаловска Јасминка, 
Балаловска Зорица и Балаловска Тодорка сите од 
Скопје, за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (28559) 

Се продава земјоделско земјиште на КП. 337 во 
мв. "Дрндавица" катастарска култура 14100, класа 3, 
со површина од 2485м2 КО Шивец, за купопродажна 
це-на од 30.000 денари и на КП. 1093 во мв. "Дупките" 
катастарска култура 12000, катастарска класа 3, со 
површина од 2365м2 КО Шивец за купопродажна цена 
од 25.000 денари сопственост на Фиданова Душанка по 
основ на оставинско решение О. бр. 26/98 на Основ-
ниот суд во Кавадарци, со живеалиште во Скопје, ул. 
"Ефтим Спространов" бр. 50 - б. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република. Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (28665) 
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М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 634304/95 издаден од УВР - Куманово на 
име Глигоровски Бранко, ул. "И.Г.Ковачиќ" бр. 4, Ку-
маново. (28491) 

Пасош бр. 1522091 на име Милунка Анастасова, Гев-
гелија. (28495) 

Пасош бр. 1441916 на име Севги Салиевски ул. 
"Ж.Ј.Шпанац" бр. 3/14, Куманово (20301) 

Пасош бр. 1477129 на име Јусуфи Адан, ул. "Сава 
Ковачевиќ" бр. 26-а, Куманово. (28497) 

Пасош бр. 1415046/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Абдирезељ Османи, с. Морани, Скопје. (28537) 

Пасош бр. 1373652 издаден од УВР-Куманово на име 
Невзади Мевљудин, с. Липково, Куманово. (28548) 

Пасош бр. 973468/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Неџмедин Алија, ул."С.Гулапчев" бр.6, Скопје.(28550) 

Пасош бр. 1298574 издаден од УВР - Валандово на 
име Москов Златко, ул. "Г.Делчев" бр. 26, с.Удово, 
Валандово. (28554) 

Пасош бр. 1191683/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Варошлија Сергеј, ул. "Патизански одреди" бр. 15/2-7, 
Скопје. (28563) 

Пасош бр. 994056 издаден од УВР - Тетово на име 
Митровски Благоје, с. Теарце, Тетово. (28616) 

Пасош бр. 1661267 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Чачков Зоран, ул. "Радишанска" бр. 25/10, Скопје. 

(28621) 
Пасош бр. 1397646/00 издаден од УВР-Скопје на име 

Џеладин Бајрам, ул. "Мелничка" бр. 6-а, Скопје.28622 
Пасош бр. 1604962/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Џеладин Јасмине, ул. "Мелничка" бр.6-а, Скопје.28623 
Пасош бр. 1071830 издаден од УВР - Тетово на име 

Спировски Ѓорѓе, ул. "Ј. Сандански" бр. 58, Тетово. 
(28595) 

Пасош бр. 0863765 издаден од ОВР - Дебар на име 
Алберт Руци, Дебар. (28599) 

Пасош бр. 0254977/94 издаден од УВР - Велес на име 
Трајковски Зоран, ул. "М. Тито" бр. 5, Велес. (28601) 

Пасош бр. 842829/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Имер Фетахи, ул. "1" бр. 27, Арачиново, Скопје. 28668 

Пасош бр. 1380910/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Шерифи Мирсад, ул. "Дижонска" бр. 38, Скопје. 28730 

Пасош бр. 850719 на име Демироски Невзат, с.Чело-
пеци, Кичево. (28771) 

Пасош бр. 404910 на име Севдије Лимани, Тетово. 
(28776) 

Пасош бр.1046660 издаден од УВР-Куманово на име 
Селими Бурхан, с. Оризаре, Куманово. (28777) 

Пасош бр.1573198/01 издаден од УВР - Струмица на 
име Ванчо Бојчовски, ул. "Киро Абрашев" бр. 46, Ст-
румица. (28778) 

Пасош бр. 1260508/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Абази Ајхан, с. Слупчане, Куманово. (28819) 

Пасош бр. 0468067 на име Камчев Камче, ул."Д. Дас-
калов" бр. 44, Кавадарци. (26449) 

Пасош бр. 1465271 на име Насфи Нухиу, с.Милети-
но, Тетово. 

Чекови од тековна сметка бр. 2278921 со бр. 782112, 
782113 и 782114 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Диниќ Мирческа Душица, Скопје.28504 

Чекови од тековна сметка на име Ризов Андон, ул. 
"Пере Тошев" бр. 7, Кавадарци. (28571) 

Чек од тековна сметка бр. 0012285-52 со бр. 
0000242772 издаден од Македонска банка АД Скопје 
на име Младеновска Розалета, Скопје. (28629) 

Бр. 92 - Стр. 5077 

Чек од тековна сметка бр. 109863-74 со бр. 000500583 
6481 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Николовска Анжела, Скопје. (28727) 

Работна книшка на име Георгијев Зоран, Скопје. 
(28516) 

Работна книшка на име Времендолиев Ѓорѓи, Него-
тино. (28521) 

Работна книшка на име Мојсоски Сашо,Скопје.28525 
Работна книшка на име Слободан Тошевски, Скопје. 

(28538) 
Работна книшка на име Павловска Елизабета, Ско-

пје. (28627) 
Работна книшка на име Љуан Селими, Скопје. 28628 
Работна книшка на име Гуриќ Мирјана,Скопје.28740 
Работна книшка на име Ислами Сакип, с. Велешта, 

Струга. (28745) 
Работна книшка на име Усеини Исен, с. Велешта, 

Струга. (28746) 
Работна книшка на име Ајсини Ридван, с. Липково, 

Куманово. (28749) 
Работна книшка на име Иљбера Беќири, с. Липково, 

Куманово. (28750) 
Работна книшка на име Лумани Рефик, с. Франгово, 

Струга. (28752) 
Работна книшка на име Михаил Делимитов, Скопје. 

(28755) 
Работна книшка на име Аризанов Ацо, с. Богданци, 

Гевгелија. (28757) 
Работна книшка на име Нергузе Сулиман, Штип. 

(28764) 
Работна книшка на име Улиман Бејтула, Штип.28766 
Работна книшка на име Даути Кндим, с.Радолишта, 

Струга. (28780) 
Работна книшка на име Абидин Муставче, Скопје. 

(28826) 
Воена книшка на име Димовски С. Ќире,Велес.28589 
Воена книшка на име Фазлиов Габер, Кавадарци. 

(28758) 
Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "К.Ох-

ридски" с. Драчево, на име Амет Орхан, с.Драчево, 
Скопје. (28569) 

Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "К.Ох-
ридски" на име Амет Садетин, с.Драчево,Скопје.28570 

Свидетелство за 1 година издадено од Текстилно уч-
илиште Берово на име Димитровски Христијан, ул. 
"М. Тито" бр. 23, Делчево. (28573) 

Свидетелство за 6 одделение на име Богдановски 
Звонко, Делчево. (28574) 

Свидетелство за 8 одделение на име Тушевски Са-
шо, с. Русиново, Пехчево. (28575) 

Свидетелство на име Зехра Цамовиќ, с.Г.Оризари, 
Велес. (28581) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Елвир Цамо-
виќ, с. Г. Оризари, Велес. (28584) 

Свидетелства за завршено средно образование изда-
дени од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име 
Зоран Стојов, Скопје. (28725) 

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ГУЦ "Зд-
равко Цветковски" Скопје на име Дурански Славко, 
Скопје. (28751) 

Свидетелство на име Николов Даниел Јовче, Велес. 
(28759) 

Свидетелство на име Таскова Славица,Делчево.28760 
Свидетелство на име Јорданов Јорданче,Велес.28762 
Свидетелство на име Севим Аќиќи, с.Ваксинце, Ку-

маново. (28781) 
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Диплома за завршено средно образование на име 
Цоник Александар, Делчево. (28517) 

Диплома на име Томислав Ефремовски, с.Бедиње, 
Куманово. (28564) 

Здравствена книшка на име Кука Тома, Крушево. 
(28566) 

Здравствена книшка на име Сабри Мемед, Штип. 
(28576) 

Здравствена книшка на име Богоева Перска, с. Деб-
риште, Кавадарци. (28577) 

Здравствена книшка на име Богоев Димо, с. Дебри-
ште, Кавадарци. (28578) 

Здравствена книшка на име Илиевска Љуба,Битола. 
(28767) 

Штедна книшка издадена од Штедилница Киро Ку-
чук на име Ѓорѓиевски Стојанче, Велес. (28588) 

Девизна штедна книшка бр. 9008176 издадена од Ту-
тунска банка АД Скопје на име Глигор Гозев, Скопје. 

(28597) 
Девизна штедна книшка бр. 02-301-0376941-3 издаде-

на од Комерцијална банка АД Скопје на име Верка 
Цветановска, Скопје. (28748) 

Даночна картичка на име "МАЛБИГЗ", Прилеп. 
(28483) 

Даночна картичка на име Ристо Горгиев,с.Муртино, 
Струмица. (28484) 

Даночна картичка на име "МЛЕКО СИМ" Стојков-
иќ Аце, с. Табановце, Куманово. (28485) 

Даночна картичка бр. 4022998101857 на име Фонд за 
комунално уредување, Пробиштип. (28486) 

Даночна картичка бр. 4022997101861 на име Фонд за 
локални патишта и улици, Пробиштип. (28487) 

Даночна картичка бр.6022071000007 на име Совет на 
општина Пробиштип, Пробиштип. (28488) 

Даночна картичка бр. 6022072000000 на име Совет 
на општина Злетово, Пробиштип. (28489) 

Даночна картичка бр. 4022997101934 на име Градо-
началник на општина Злетово, Пробиштип. (28490) 

Даночна картичка бр. 4022997101926 на име Градо-
началник на општина Пробиштип, Пробиштип. 28492 

Даночна картичка на име Зиба Сефида, с.Делегож-
ди, Струга. (28493) 

Даночна картичка бр. 55805 на име Кафана "НИ-
КО" Ст. Дојран, Гевгелија. (28494) 

Даночна картичка бр. 401300011167 на име "ШИРТ 
КОНСАЛТИНГ", Кочани. (28496) 

Даночна картичка бр. 4030951112705 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Диз - промет, Скопје. 

(28508) 
Даночна картичка бр. 4027991116648 на име Јангел 

Дорев, ул. "15 мај" бр. 14, Струмица. (28513) 
Даночна картичка на име ТП "ТУФЕК КОМЕРЦ", 

Кичево. (28520) 
Даночна картичка бр. 4030993138569 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име "Бонико" ДОО,Скопје. 
(28522) 

Даночна картичка бр. 4030997260938 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Дил пром Деан и други, 
Скопје. (28523) 

Даночна картичка бр. 4030995212014 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Евромонт,Скопје.28556 

Даночна картичка бр. 5030993141741 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име адвокат Мариновиќ 
Јован, Скопје. (28561) 

Даночна картичка бр. 4021994100205 на име ТД 
"МАКС КОМЕРЦ", Прилеп. (28591) 

Даночна картичка бр. 4030993257436 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ДАЦ КОМПАНИ", Скопје. 

(28624) 
Даночна картичка бр. 4030999365796 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ДЕКО 5", Скопје. (28625) 
Даночна картичка на име Душко Ризовски, Струми-

ца. (28592) 
Даночна картичка бр. 5026989100383 на име Милица 

Мацеска, с. Враништа, Струга. (28593) 
Даночна картичка на име ДТУ "СЛОБОДА КОМЕ-

РЦ" с. Банско, Струмица. (28594) 
Даночна картичка на име "БОЈОЕН КОМЕРЦ", 

Кочани. (28596) 
Даночна картичка на име Куртиши Шаин Глутра, 

Охрид. (28602) 
Даночна картичка бр. 4030992183013 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Џовани, Скопје. (28667) 
Даночна картичка бр. 5030993112890 издадена од Уп-

рава за приходи-Скопје на име ТП КИС, Скопје.28670 
Даночна картичка бр. 5030991113112 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име Стомат. ордин. Др. 
Сузана Гребенаровиќ, Скопје. (28671) 

Даночна картичка бр. 4030992253950 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Коалафер,Скопје.28723 

Даночна картичка на име ДУТП "АНГОВИ" 
ДООЕЛ с. Зубово, Струмица. (28769) 

Даночна картичка бр. 4030991106481 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ИСКРА-МАК", Скопје.28820 

Даночна картичка бр. 4030999362363 издадена од Уп-
рава за приходи на име "АКБ ФОРЕС" АкБ индуст-
рија, Скопје. (28822) 

Даночна картичка бр. 4030994104382 издадена од Уп-
рава за приходи на име "АНИГО-95" Анета ДООЕЛ, 
Скопје. (28823) 

Решение на име Јакупи Рушмид, Тетово. (28590) 
Решение уп. бр. 11- 2874 издадено од Министерство 

за Стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Боро Стил-
ковски , Скопје. (28669) 

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр.11-2905/89 издадено од Министерство за стопанство 
подрачна единица - Чаир на име "ТЕХНОМОНТ"-
Новко Стојановски, Скопје. (28626) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, во согласност со член 15 и 16 
од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерс-
твото за здравство на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2001 / ПОВТОРНО 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКА СТУДИЈА 

ВО КАРДИОЛОГИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач во постапката на отворениот повик 

бр. 03/2001 е Министерство за здравство со седиште во 
Скопје, на ул. "50-та Дивизија" бр. 6. 

1.2. Предмет на набавката е опрема за електрофи-
зиолошка студија во кардиологија за потребите на 
Клиниката за кардиологија при ЈЗО Клинички центар 
- Скопје. 
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1.3. Набавката е неделива. 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни лица 
кои се регистрирани за вршење на дејноста-промет со 
медицинска опрема. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува за опрема за електрофизио-
лошка студија во кардиологија. 

2.2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Министерство за здравство во неговото седиште, на 
ул. "50-та Девизија", бр. 6 - Скопје, секој работен ден 
од 09,00 до 15,00 часот во времето на траење на јавни-
от повик (тел. 227-201). 

2.3. При подигањето на тендерската документација за-
интересираните треба да уплатат 500,00 денари неповра-
тен надомест на жиро-сметка 40100-631-1669 или на благај-
ната на набавувачот. Единствен даночен број на набавува-
чот е 4030990253804, повикување број 733819-110. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Обем и количина на набавката; 
- Цената за секоја позиција од набавката посебно 

како и вкупната цена на набавката со сите давачки из-
разена во евра; 

- Начинот на плаќање; 
- Гарантен рок; 
- Рок на испорака на опремата; 
- Изјава од понудувачот дека е во состојба да обез-

беди банкарска гаранција за обезбедување на аванс, 
во висина од 30% од вредноста на инвестицијата. 

Рок на важноста на понудата е 30 дена од денот на 
отворањето. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Кон понудата задолжително се приложуваат: 
- Доказ за финансиската способност на понудува-

чот (документ за бонитет кој го издава институцијата 
за платен промет, согласно член 22 од Законот за јав-
ни набавки и согласно Правилникот за содржината на 
документот за бонитет); 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај / ликвида-
ција; 

- Доказ дека нема забрана за вршење на дејност; 
- Доказ за техничка способност согласно член 23, 

став 1 алинеја 1 до 5 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Вкупната цена за опремата која 
се набавува и сите давачки 50 бода 
5.2. Гарантен рок на опремата 20 бода 
5.3. Сервисирање на опремата после 
истекот на гарантниот рок 20 бода 
5.4. Рок на испорака 10 бода 

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

и 54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во 
еден оригинален примерок што треба да биде потпи-
шан од страна на одговорното лице на понудувачот; 

6.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кое на предната страна 
треба да стои: "не отворај" и "пријава за јавен повик 
бр. 03/2001", согласно член 53 од Законот за јавни на-
бавки; 

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

6.4. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на адреса ул. "50-та Дивизија" бр. 6 во Скопје, за 
Комисијата за јавни набавки во Министерството за 
здравство. 

7. РОКОВИ 
7.1. Повикот трае до 13.12.2001 година. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

14.12.2001 година, во 12,00 часот во просториите на се-
диштето на Министерството за здравство-мала сала, во 
присуство на овластени претставници на понудувачите. 

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите од Законот за јавни набавки 
нем а да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во А.Д."Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-1/2002 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ НА 

ОСИГУРУВАЊЕ З А ДЕЛОВНА 2002 ГОДИНА СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Корисникот на услуги по јавниот повик бр. 01- 

1/2002 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на услугата е прибирање на понуди за 
услуги на осигурување за деловната 2002 година и тоа: 

I. Осигурување од основни ризици 
1. Осигурување на градежи и опрема од опасности 

од пожар и некои други опасности. 
2. Осигурување на опрема-машини од кршење и 

некои други опасности. 
3. Осигурување на залихи на флотантна основа од 

опасности од пожар и некои други опасности. 
4. Осигурување од опасности од провална кражба 

и разбојништво. 
5. Осигурување на моторни возила од одговорност 

за штети причинети на трети лица. 
6. Каско осигурување на моторни возила со вклу-

чен дополнителен ризик од кражба. 
7. Колективно осигурување на лица од последица 

на несреќен случај (незгода). 
II. Факултативно осигурување од основни ризици 
1. Осигурување на електронски сметачи, процесо-

ри и слични уреди. 
2. Осигурување од општа одговорност. 
3. Осигурување на објекти во градба. 
4. Осигурување на објекти во монтажа. 
5. Каско осигурување на теренски, теретни и вози-

ла за превоз на патници не вклучени во точка I. 6. без 
дополнителен ризик од кражба. 

III. Факултативно осигурување од дополнителни 
ризици 

1. за I.1. 
- Поплава, порој и високи води 
- Лизгање и одронување земја 
- Слегнување на тлото 
2. за I.2. 
- Далноводи 
- Каблови во земја 
- Ленти, синџири и јажиња на транспортни уреди 

за потребите на А.Д. "ЕСМ" во се според тендер доку-
ментација. 

1.3. Корисникот на услугите за факултативните 
осигурувања од основни и дополнителни ризици може 
но не е во обврска да склучи договор со понудувачот. 

1.4. Корисникот на услуги, договорите за осигуру-
вање и нивната реализација ќе ги спроведува преку 
своите Подружници во Р. Македонија. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за осигурителна дејност. 

1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 15 (отворен повик) од Законот за јавни набавки. 
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1.7. Набавувачот го задржува правото понудените 
услуги да ги подели на двајца или повеќе понудувачи, 
по поединечни видови на осигурување и вкупно. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во 
А.Д."Електростопанство на Македонија", ул."11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 11 часот, 
при што треба да приложат: 

2.2.1. Доказ за уплатени 3.000,00 МКД, уплатени на 
жиро сметка 40100-601-5012, корисник А.Д."ЕСМ" -
Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со наз-
нака за Отворен повик бр. 01-1/2002. 

2.2.2. Решение за упис во трговскиот регистар. 
2.2.3. Изјава со која понудувачот се обврзува сите 

податоци, кои ги добил од корисникот на услугата ка-
ко тендер документација да ги чува како деловна тај-
на, а истите може да ги користи само како основа за 
изработка на предметната понуда. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-

купниот обем на набавката, но понудата мора да е 
комплетна по единечни видови на осигурување. 

3.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 
табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на услугата по поединечни 
видови на осигурување. Сите цени треба да се изразе-
ни во ДЕН. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.5. Понудата треба да има рок на важност од нај-
малку 60 дена. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази законските 
прописи на услугите, при што тие треба да се во сог-
ласност со законските прописи во Република Македо-
нија и со меѓународните законски прописи кои се при-
фатени во Република Македонија (член 19 од Законот 
за јавни набавки). 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

4.2. 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. 

4.3. Понудувачот треба да достави дозвола за основа-
ње и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурување -
"Службен весник на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година). 

4.4. Понудувачот треба да достави акт за основање 
(член 19 од Законот за осигурување -"Службен весник 
на РМ" бр. 35 од 07.05.2001 година). 

4.5. Понудувачот треба да достави Решение за упис 
во трговскиот регистар (член 23 став 4 од Законот за 
осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35 од 
07.05.2001 година). 

4.6. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата согласно член 55 од ЗЈН, само за задолжител-
ните видови на осигурување. 

4.7. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.8. Сите документи треба да се оригинал или но-
тарски заверени копии, верни на оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Висина на премија - 35 поени 
5.2. Начин на плаќање на премијата - 20 поени 

5.3. Начин на исплата на оштетно побарување - 20 
поени 

5.4. Право и висина на попусти во годишен позити-
вен технички и финансиски резултат - 25 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул."11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.12.2001. во 11 часот, во просториите на А.Д. "Елек-
тростопанство на Македонија", ул."11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, во прису-
ство на овластените претставници на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1.Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.2. 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 622 од Законот за трговски 
друштва Управителот на Друштвото за внатрешен и 
надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-
увоз ДОО Скопје на 12.11.2001 година донесе, 

ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА 
НА ДРУШТВО ЗА ВНАТРЕШЕН И 

НАДВОРЕШЕН ТРГОВСКИ ПРОМЕТ ИЦОТЕХ 
ДОО извоз-увоз СКОПЈЕ 

1. Фирма и седиште на субјектот на поделбата 
Субјект на поделба според овој план е фирмата 

Друштво за внатрешен и надворешен трговски промет 
ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје со седиште во Ско-
пје, на ул. "Даме Груев" бр.7 блок IV. Со поделбата се 
вршат статусни промени на субјектот на два субјекта, 
две правни лица. 

2. Намери, цел и услови на поделбата 
Една од најважните намери и цел за поделба на 

друштвото е привлекување на домашни и странски 
инвеститори. Имено поделбата ќе овозможи привле-
кување на домашни и странски инвеститори со што 
ќе се овозможи уште повеќе зголемување на капитал-
от на друштвото. 

3. Форми, фирми и седишта на субјектите по по-
делбата 

Друштвото за внатрешен и надворешен трговски 
промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Скопје, со овој 
план се дели на два правни субјекта со следните нази-
ви на фирмите 

3.1 Прв субјект: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. "Даме Груев" бр.7 блок IV, скратен 
назив ПРОВИНО ДООЕЛ Скопје, друштво со огра-
ничена одговорност основано од едно лице. 

3.2 Втор субјект: Друштвото за производство и 
промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО Скопје, со седи-
ште на ул. "Благоја Стефковски" бр.8/10, скратен на-
зив ИЦОТЕХ 1 ДОО Скопје, друштво со ограничена 
одговорност. 

4. Начини и услови на поделбата 
Капиталот на Друштвото за внатрешен и надворе-

шен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО извоз-увоз Ско-
пје е 1.272.500 ЕУР односно 78.895.000 денари. 
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Основната главница на Друштвото за внатрешен 
и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ ДОО из-
воз-увоз Скопје по поделбата се пренесува: 

На Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје со поделбата 
се пренесува капитал во износ од 1.184.300 ЕУР од-
носно 73.426.600 денари. 

На Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 
извоз-увоз ДОО Скопје со поделбата се пренесува капи-
тал во износ од 88.200 ЕУР, односно 5.468.400 денари. 

Објектите кои ги поседува Друштвото за внатре-
шен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ увоз-
извоз ДОО Скопје и тоа: 

Деловен простор Мавровка, 
Гаражен простор Мавровка, 
Деловен простор Градски ѕид, 
Градежен објект Маџари, 
Градежен објект Делчево. 
Согласно овој план за поделба по поделбата сите 

се пренесуваат: 
На Друштво за производство, трговија и услуги 

ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје се пренесува: 
Градежен објект Маџари, 
Градежен објект Делчево. 
На Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ1 

увоз-извоз ДОО Скопје се пренесува: 
Деловен простор Мавровка, 
Гаражен простор Мавровка 
Деловен простор градски ѕид. 
Материјалните средства во подготовка со кои рас-

полага друштвото по поделбата се пренесуваат на 
Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИ-
НО увоз-извоз ДООЕЛ. 

Сета опрема која е во сопственост и на користе-
ње на Друштвото за внатрешен и надворешен тргов-
ски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО пред поделба-
та според билансот на состојба по поделбата се пре-
несуваат во сопственост на: 

Друштво за производство, трговија и и услуги 
ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ опрема во вредност 
од 3.848.456 денари. 

Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 ув-
оз-извоз ДОО опрема во вредност од 459.964 денари. 

Залихите на суровини и материјали и трговски сто-
ки кои ги поседува Друштвото за внатрешен и надво-
решен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО 
Скопје пред поделбата според билансот на состојба по 
поделбата преминуваат во сопственост на Друштво за 
производство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-из-
воз ДООЕЛ Скопје. 

5. Решавање на статусот на вработените по подел-
бата 

По поделбата сите вработени во Друштвото за 
внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ 
извоз-увоз ДОО по список ги презема и преминуваат 
со вработување во: 

1 (еден) вработен во Друштво за производство и 
промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО и сите останати 
вработени согласно списокот ги презема и преминува-
ат во Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со кои ќе се 
засноваат работни односи и со нив ќе продолжи со на-
тамошното свое работење во вршење на дејноста. 

6. Одговорност на субјектите по поделбата 
За сите краткорочни обврски спрема доверители 

настанати во правниот промет према трети лица пред 
поделбата на Друштвото за внатрешен и надворешен 
трговски промет ИЦОТЕХ извоз-увоз ДОО Скопје, 
одговара субјектот Друштво за производство, трговија 
и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и субјектот 
Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-
извоз ДОО Скопје, за обврските кои ги презема секој 
од субјектите, без солидарна одговорност меѓусебе. 

Побарувања настанати пред поделбата на Друштво 
за внатрешен и надворешен трговски промет ИЦО-
ТЕХ извоз -увоз ДОО Скопје по поделбата се делат на 
побарувања на Друштво за производство, трговија и 

услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и субјектот 
Друштво за производство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-
извоз ДОО, а исто така и обврските спрема врабо-
тените лица на кои работниот однос им престанал по 
сите основи ги презема Друштво за производство и про-
мет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО, а натамошните и 
идните исполнувања на секаквите обврски по основ на 
работен однос ги презема Друштво за производство, 
трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ. 

За краткорочни обврски настанати по основ на кра-
ткорочни кредити, кредити земени од страна на Дру-
штво за внатрешен и надворешен трговски промет 
ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО Скопје по поделбата се 
пренесуваат на Друштво за производство и промет 
ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО, без солидарна одговорно-
ст на останатиот субјект кој настанува по поделбата. 

Согласно член 631 од ЗТД на Друштво за внатре-
шен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз-
увоз ДОО Скопје друштвата - корисници на поделбата 
одговараат само за делот од обврските на поделеното 
друштво што им се ставени на товар (согласно дел-
бениот биланс) и без солидарна одговорност меѓусебе. 

Паричните средства составени од средства на жиро 
сметка и благајна кои им припаѓаат на Друштво за 
внатрешен и надворешен трговски промет ИЦОТЕХ 
извоз-увоз ДОО Скопје по поделбата припаѓаат на 
Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИ-
НО увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, додека приливите на 
парични средства кои ќе пристигаат за периодот на 
делба на друштвото ќе бидат распоредени на поделе-
ните друштва согласно нивното учество во тој прилив. 

7. Обезбедување на доверителите 
Краткорочните и долгорочните обврски спрема тр-

ети лица ќе бидат обезбедени со приходите од рабо-
тење со залихите и со имотите на поделените друштва. 

Доверителите на друштвото кои учествуваат во 
постапката на поделба и чии побарувања настанале 
пред објавување на планот за поделба и кои се уште 
не се доставени во времето на тоа објавување соглас-
но член 627 став 2 од ЗТД можат да се спротивстават 
на поделбата во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на уписот на планот на поделба во трговскиот 
регистар. Спротивставување на еден доверител не ја 
запира постапката за поделба. Доколку некој довери-
тел се спротивстави на планот на поделба и смета 
дека поделбата не е извршена соглсано законот, дру-
штвото е спремно да обезбеди доволно гаранција со 
кое на доверителот ќе му се гарантира исплатата на 
таа обврска. Со планот за поделба е предвидено ниту 
на еден од доверителите да не му се нанесе штета и 
биде обезбеден со плаќање на своето побарување кон 
друштвото кое е предмет на делба. 

8. Начин на преземање на уделите и дата од која 
сметководствените операции ќе се сметаат за извршени 

Уделите на субјектот Друштво за внатрешен и 
надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз 
ДОО Скопје во вкупен износ од 1.272.500 ЕУР по по-
делбата преминуваат и ги преземаат: 

1.184.300 ЕУР преминуваат во Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ПРОВИНО увоз-извоз 
ДООЕЛ 

88.200 ЕУР преминуваат во Друштво за производ-
ство и промет ИЦОТЕХ увоз-извоз ДОО 

Датумот до кој уделите даваат право на добивка 
од субјектот на поделбата Друштво за внатрешен и 
надворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз 
ДОО Скопје според овој план е заклучно до 
30.09.2001 година, од кога ќе се сметаат за извршени 
сите сметководствени операции. 

Согласно член 628, а во врска со член 625 од Зако-
нот за трговски друштва до денот на завршување на 
постапката за поделба Друштво за внатрешен и над-
ворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО 
Скопје ( друштвото кое е е предмет на поделба) ги по-
седува во целост уделите кои ја претставуваат целата 
основна главница поради што нема потреба од подго-
твување на извештај согласно член 624 од ЗТД. 
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9. Правни последици на поделбата 
По завршување на постапката за поделба според 

овој план за поделба на Друштво за внатрешен и над-
ворешен трговски промет ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО 
Скопје, му завршува правниот субјективитет кој со 
упис и регистрација на новите два субјекта се пренесу-
ва врз Друштво за производство, трговија и услуги 
ПРОВИНО увоз-извоз ДООЕЛ и Друштво за произ-
водство и промет ИЦОТЕХ 1 увоз-извоз ДОО. 

10.Упис и објавување на планот за поделба 
Овој план за поделба согласно член 622 од Закон-

от за трговските друштва се доставува до регистар-
скиот Основен суд Скопје I - Скопје, ќе се објави за за-
познавање со неговата содржина на трети лица во 
"Службен весник на РМ". Составен дел на овој план е 
делбениот биланс со состојба 30.09.2001 година, изгот-
вен за потребите на планот како и билансите на друш-
твата кои произлегуваат од делбениот биланс. 

Заинтересираните доверители и други лица мо-
жат да извршат увид во делбениот биланс и во билан-
сите на поделените друштва во просториите на Друш-
тво за внатрешен и надворешен трговски промет 
ИЦОТЕХ извоз -увоз ДОО Скопје на ул. "Даме Гру-
ев" бр 7 блок IV. 
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