
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
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1417. 
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 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ 

ДРЖАВИ 

Се отповикува 
I 

Г-ѓа Љубица Ачевска, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Соединетите Американски Држави, со седиште во 
Вашингтон. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 26/12-530 
20 септември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

1418. 
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 3 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

Се поставува 
I 

М-р Никола Димитров, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во Соедине-
тите Американски Држави, со седиште во Вашингтон. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 27/12-531 Претседател 
20 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1419. 
Врз основа на " Спогодбата на државите страни на 

Северноатлантскиот договор и другите држави учес-
нички во Партнерството за мир во врска со статусот 
на нивните сили", ратификувана од страна на Собра-
нието на Република Македонија на 19 јули 1996 година 
и Основниот договор меѓу Република Македонија и 
НАТО за дејствувањето на НАТО мисии во Републи-
ка Македонија, склучен на 24 декември 1998 година, 
заедно со Техничките анекси кон овој Договор, како и 
врз основа на " Спогодбата меѓу Владата на Република 
Македонија и НАТО на воспоставувањето на Штаб на 
"Килибарна лисица" и статусот на Штабот на "Кили-
барна лисица" и севкупниот персонал на "Килибарна 
лисица" присутен на територијата на Република Маке-
донија", склучена на 26 септември 2001 година, а сог-
ласно член 19 од Законот за одбрана на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Владата на Република Македонија ја дава своја-
та согласност за распоредување на силите на НАТО 
"Килибарна лисица" на територијата на Република 
Македонија заради спроведување на Мисијата за обез-
бедување дополнителен придонес за безбедноста на 
меѓународните набљудувачи, што НАТО ќе го извр-
ши врз основа на барањето на Република Македонија, 
содржано во писмото на Претседателот на Република 
Македонија, Борис Трајковски, до генералниот секре-
тар на НАТО, Цорџ Робертсон од 18 септември 2001 
година, со кое од НАТО се бара да и помогне на Ре-
публика Македонија во обезбедувањето дополнителна 
безбедност на меѓународните набљудувачи. 

2. Ангажманот на "Килибарна лисица" ќе претста-
вува ограничена операција во Република Македонија 
со цел, во тесна соработка со властите на Република 
Македонија, да им се помогне со обезбедување допол-
нителен придонес за безбедноста на меѓународните 
набљудувачи преку присуство на тимови за врска и не-
опходни елементи за поддршка, кои ќе имаат способ-
ност за извлекување и ќе бидат стационирани во на-
шата земја. Периодот од доаѓањето на "Килибарна 
лисица" во Република Македонија до нивното замину-
вање од Република Македонија нема да биде подолг 
од вкупно 3 месеци, со можност за продолжување во 
зависност од состојбата во земјата. Операцијата "Ки-
либарна лисица" ќе ја спроведат околу 700 војници за 
таа намена и доколку е потребно, заедно со 300-тина-
та веќе присутни во земјата пред отпочнувањето на 
"Наменските сили жетва". Техничките аспекти околу 
распоредувањето на персоналот на "Килибарна лиси-
ца" и спроведувањето на операцијата ќе бидат утврде-
ни во консултација и во координација со надлежните 
органи на Република Македонија. 

3. Статусот на персоналот на "Килибарна лисица" 
ќе биде регулиран согласно Основниот договор меѓу 
Република Македонија и НАТО за дејствување на НА-
ТО мисии во Република Македонија, склучен на 24 де-
кември 1998 година, заедно со Техничките анекси кон 
овој Договор, освен доколку поинаку не е определено 
со Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
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и НАТО на воспоставувањето на Штаб на "Килибарна 
лисица" и статусот на Штабот на "Килибарна лисица" и 
севкупниот персонал на "Килибарна лисица" присутен 
на територијата на Република Македонија. 

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

Бр. 23-145/1 Претседател на Владата 
27 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1420. 
Врз основа на член 125 од Законот за заштита на 

децата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 98/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ 

НА "ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО 
ОД 1 ДО 7.X.2001 ГОДИНА 

I 
За време на траењето на "Детска недела" се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации -
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот со-
обраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај 10,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионски сооб-
раќај - 50,00 денари; и 

6. На секоја продадена грамофонска плоча, музич-
ки компакт диск и видео-касета - 10,00 денари. 

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и други-
те културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5463/1 Претседател на Владата 
25 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1421. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/2000, 103/2000 и 34/2001), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност, донесена на седницата 
одржана на 04. 09. 2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Акционерското друштво за угостителство, 
туризам и трговија Македонија-Битола се дава одоб-
рение за издавање на долгорочни хартии од вредност-
втора емисија на 10.000 обични акции во вредност од 
1.000.000 германски марки или во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија на ден 20.09.2001 година во износ од 
31.158.091 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила на денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 07-685/10 Комисија за хартии од вредност 
20 септември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1422. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за работните односи ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 3/01). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативи на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Ѓорѓија Коруноски од Битола, Сојузот на здруженија-
та на работниците прогласени за технолошки вишок 
од 25-те загубари од Република Македонија, Миле 
Трајковски од Куманово, Лазо Денковски од Кумано-
во, Владимир Вешовски од Струга, Лилјана Поповска 
од Скопје подржана од дваесет потписнички на Маке-
донското женско лоби и Петре Илиевски од Скопје, 
со решение У.бр. 10/2001 од 13 јуни 2001 година, пове-
де постапка за оценување уставноста на законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави 
прашањето за согласноста на оспорениот закон со од-
редбите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од ос-
порениот закон, се дополнува член 1 став 1 од Зако-
нот за работните односи, со тоа што на крајот се дода-
ваат зборовите: "и засновањето и престанокот на ра-
ботниот однос, доколку со закон поинаку не е утврде-
но." 

Со членот 2 од оспорениот закон се брише член 3 
став 2 од Законот за работните односи. 

Со член 3 од оспорениот закон се дополнува член 
105 став 1 од Законот за работните односи со нова 
точка 6 која гласи "со отказ по потреби на службата". 

Со член 4 од оспорениот закон, по член 133 од За-
конот за работните односи се уредуваат прашањата за 
престанокот на работниот однос со отказ по потреби 
на службата преку три нови членови. Така, според 
член 133-а од Законот работниот однос престанува со 
отказ по потребите на службата кога државните орга-
ни, органите на единиците на локалната самоуправа и 
градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи, 
фондовите и другите организации и институции основа-
ни од Република Македонија и во сопственост на Репуб-
лика Македонија или во државна сопственост, како и 
фондовите, организациите и институциите основани со 
закон ќе престанат со работа, односно ќе бидат укина-
ти или во нив ќе настане промена во внатрешната орга-
низација, намалување на надлежностите и обемот на 
работата и други организациони промени коишто пре-
дизвикуваат укинување на работното место. 

Според член 133-б став 1 од Законот, на работни-
кот му престанува работниот однос согласно со член 
133-а од овој закон врз основа на претходно донесено 
решение од работодавецот, а според став 2 на овој 
член од Законот кај работодавецот кај кој со закон е 
основан стручен орган, решението од став 1 на овој 
член се донесува врз основа на претходно добиено 
мислење од тој орган. 
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Со член 133-в став 1 од Законот на работникот на 
кој ќе му престане работниот однос согласно со член 
133-а од овој закон има право на: старосна пензија ако 
му недостасуваат најмногу до пет години за исполну-
вање услови за стекнување право на старосна пензија 
и отпремнина заради одење во пензија согласно со ко-
лективен договор или еднократен надомест во вид на 
испратнина во износ од 12 негови исплатени месечни 
нето плати остварени во последниот месец пред прес-
танокот на работниот однос, а според став 2 од овој 
член на Законот, правото од став 1 на овој член за кое 
се определил работникот ќе го оствари по донесување 
на решението за престанок на работниот однос. 

Членовите 5 и 6 од Законот содржат завршни од-
редби што не се актуелни за оценување на нивната ус-
тавност. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, владеењето на правото и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста, се едни од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Со член 9 став 1 од Уставот е утврдено дека граѓа-
ните во Република Македонија се еднакви во слободи-
те и правата независно од полот, расата, бојата на ко-
жата, националното и социјалното потекло, политич-
кото и верското уверување, имотната и општествена-
та положба, а според став 2 на овој член од Уставот, 
граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност, а според став 5 на овој 
член од Уставот, остварувањето на правата на врабо-
тените и нивната положба се уредуваат со закон и со 
колективни договори. 

Со член 34 од Уставот се уредува дека граѓаните 
имаат право на социјална сигурност и социјално оси-
гурување утврдени со закон и со колективен договор, 
а според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигур-
ност на граѓаните согласно со начелото на социјална 
правичност. 

Со Законот за работните односи се уредува оства-
рувањето на правата, обврските и одговорностите на 
работникот и работодавецот од работен однос и зас-
новањето и престанокот на работниот однос, доколку 
со закон поинаку не е утврдено. Работниот однос како 
договорен однос меѓу работникот и работодавецот за-
ради вршење на определени работи и остварување на 
правата и обврските од тој однос, согласно член 2 од 
овој закон, се уредува со овој закон, со друг закон и со 
колективен договор. Според член 3 од Законот, ра-
ботникот заснова работен однос доброволно на начин 
и под услови утврдени со закон и колективен договор. 

Операционализирајќи ја уставната одредба за ос-
тварувањето на правата на вработените и нивната по-
ложба, со Законот за работните односи и со колектив-
ните договори, покрај другото, се уредени прашањата 
во врска со условите и начинот на престанок на рабо-
тен однос, како и формите и начините на заштитата 
на правата на работникот во случај на престанок на 
работниот однос. Во таа смисла, со член 105 од Зако-
нот се определени начините на престанок на работни-
от однос на работникот и тоа: по спогодба; по истек на 
времето за кое е заснован работниот однос; по сила на 
закон; со отказ; поради економски, технолошки, 
структурални или слични промени, а со последните из-
мени на Законот и со отказ по потреби на службата 
што всушност е предмет на оспорување. Прашањата 
за престанок на работниот однос со отказ поради еко-
номски, технолошки, структурални или слични проме-
ни се уредени со членовите 125 до 129 од Законот, а со 
член 130 од овој закон е утврдено ако на работникот 
му престане работниот однос поради економски, тех-
нолошки, структурални или слични промени, работо-
давецот е должен да му обезбеди едно од следните 

права: 1. Вработување кај друг работодавец, без огла-
сување на работното место со преземање и склучува-
ње договор за работа на работно место кое одговара 
на неговата стручна подготовка, односно квалифика-
ција или 2. Стручно оспособување преквалификација 
или доквалификација за работа кај друг работодавец 
или 3. Еднократен надомест во вид на испратнина, во 
висина на едномесечна плата на работникот за секои 
две години работен стаж наполнет кај работодавецот 
кај кого му престанува работниот однос, а најмногу 12 
месечни плати, остварени во претходниот месец од де-
нот на престанокот на работниот однос на работни-
кот, што се исплатува со денот на престанокот на ра-
ботниот однос. Според последното дополнување на 
овој закон, односно според член 133-в од Законот на 
работникот на кој ќе му престане работниот однос со 
отказ по потреби на службата има право на: старосна 
пензија ако му недостасуваат најмногу до пет години 
за исполнување услови за стекнување право на старос-
на пензија и отпремнина заради одење во пензија сог-
ласно со колективен договор или еднократен надо-
мест во вид на испратнина во износ од 12 негови ис-
платени месечни нето плати остварени во последниот 
месец пред престанокот на работниот однос. 

Врз основа на наведеното, може да се заклучи дека 
правата и должностите, како на работникот, така и на 
работодавецот, во случај на престанок на работниот 
однос конкретно се уредени со Законот и колективни-
те договори. 

За одбележување е, исто така, дека во Законот за 
работните односи во однос на колективното договара-
ње се предвидуваат два посебни колективни договори 
за работниците во Републиката. Имено, според член 
88 став 1 од овој закон на ниво на Република Македо-
нија, организацијата на мнозинскиот синдикат и орга-
низацијата на работодавците склучуваат општ колек-
тивен договор кој се однесува на работниците и рабо-
тодавците во стопанството на Републиката, а според 
став 2 од овој член, на ниво на Република Македонија. 
Владата на Република Македонија и организацијата 
на мнозинскиот синдикат склучуваат општ колективен 
договор за јавните служби, јавните претпријатија, др-
жавните органи, органите на локалната самоуправа и 
други правни лица кои вршат нестопанска дејност. Спо-
ред став 3 од овој член на Законот, општиот колекти-
вен договор се применува непосредно и е задолжителен 
за организацијата на работниците и организацијата на 
работодавците кои го склучиле и за сите работници во 
чие име договорот е склучен. Такви колективни дого-
вори за стопанството и за нестопанството постојат и на 
ниво на гранка и на ниво на работодавец. 

Тргнувајќи од анализа на содржината на напред 
наведените уставни и законски одредби, јасно произ-
легува дека Уставот го прокламира правото на работа 
и материјална обезбеденост за време на привремена 
невработеност, определувајќи остварувањето на пра-
вата на вработените и нивната положба да се уредува-
ат со закон и со колективни договори. Исто така, Ус-
тавот го прокламира и утврдува општиот принцип на 
правото на граѓаните на социјална сигурност и соци-
јално осигурување кое е препуштено на уредување со 
закон и колективен договор. Уставот ја прокламира и 
грижата на Републиката за социјална заштита и соци-
јална сигурност на граѓаните, која се остварува врз ос-
нова на начелото на социјална правичност. Според 
тоа, прокламацијата на наведените уставни принципи 
произлегуваат од социјалниот карактер на државата, 
а видовите на правата, нивната висина, начин на стек-
нување и користење се резервирани за законодавната 
власт. Значи, Уставот не го определува остварување-
то и обемот на правата од работен однос и од социјал-
но осигурување, туку создава обврска за нивно закон-
ско регулирање, така што, законодавниот орган има 
широк простор за уредување на сите релевантни одно-
си кои се од значење за остварување на тие уставни 
права. 
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Нормативната функција на државата во областа 
на работните односи, како и во областа на социјална-
та сигурност, со Уставот не е димензионирана, меѓу-
тоа со законот, односно со законите во овие области 
мора да бидат утврдени начела кои еднакво ќе се од-
несуваат на сите граѓани, односно на сите вработени 
или привремено невработени лица. Во уредувањето на 
тие односи, државата поаѓајќи од своите материјални 
и други можности и од другите бројни обврски од еко-
номски и социјален карактер, е должна да ја запазува 
уставната обврска граѓаните, односно корисниците на 
тие права да бидат еднакво третирани и да се однесу-
ваат на сите лица што се наоѓаат во иста положба и да 
важат подеднакво за сите. 

Во конкретниот случај, поаѓајќи од тоа дека пред-
мет на дополнувањето на Законот за работните одно-
си е предвидувањето на посебен начин на престанок 
на работниот однос по потреби на службата, улогата 
на работодавец ја има во основа државата. Таквото 
нејзино својство и дава за право да одлучува кои од 
можните права при престанок на работниот однос ќе 
му припаднат на работникот и ќе му го овозможи ко-
ристењето на тие права во зависност од финансиските 
и други можности и услови. Притоа, таа е должна да 
обезбеди механизам за заштита, односно правна си-
гурност на работникот, утврдувајќи ги условите и кри-
териумите за остварување на таквата заштита на ра-
ботникот. 

Тргнувајќи од напред наведеното, Судот направи 
обид да одговори на прашањето дали вработените во 
јавниот сектор се наоѓаат во поинаква правна полож-
ба од вработените во стопанството и дали во завис-
ност од тоа за нив може со закон да се утврдат и пои-
наков начин и услови за престанок на работниот од-
нос, па, според тоа и поинакви права што произлегува-
ат од таквиот нивен статус. Понатаму, дали со оспоре-
ниот закон е обезбеден механизам за заштита на ра-
ботникот, односно правна сигурност на работникот на 
кој му престанал работниот однос со отказ по потреби 
на службата. 

Според мислењето на Судот, уставна обврска на 
законодавецот е при уредувањето на прашањата во 
врска со остварувањето на правата, обврските и одго-
ворностите на работникот и работодавецот од работ-
ниот однос и засновање и престанок на работниот од-
нос, како и со социјалната сигурност на граѓаните и 
пензиите како нивен дел, граѓаните да ги стави во ед-
наква правна положба по наведените основи. Оспоре-
ниот закон, според мислењето на Судот, не пропишу-
ва еднаква правна положба на граѓаните. Имено, 
предвидувањето со оспорениот закон остварувањето 
на правата, обврските и одговорностите на работни-
кот и работодавецот од работен однос и засновањето 
и престанокот на работниот однос, да можат да се уре-
дуваат, освен со Законот за работните односи, и со 
друг закон: воведувањето на нов правен институт 
"престанок на работниот однос со отказ по потреби 
на службата", кој ќе се применува само на една кате-
горија работници, односно на вработените во јавниот 
сектор, престанокот на работниот однос на оваа кате-
горија работници да зависи од волјата на работодаве-
цот и утврдувањето на различни права на работници-
те на кои ќе им престане работниот однос по тој ос-
нов, не значи друго освен ставање на вработените од 
јавниот сектор во привилегирана положба во однос на 
вработените во стопанството, со што се нарушува 
принципот на еднаквост на граѓаните пред Уставот и 
законите. 

Понатаму, Уставот не прави разлика помеѓу вра-
ботените во стопанството и нестопанството, ниту, 
пак, дава елементи од кои законодавецот би можел да 
прави таква разлика, поради што, според мислењето 
на Судот, оспорениот закон не ја запазува уставната 
обврска за тоа граѓаните да бидат еднакво третирани 
и недискриминирани со закон. Имено, правото на ра-
бота, односно работниот однос е универзално право 
утврдено со Уставот, кое не може да се специфицира 

и да зависи од секторот во кој се остварува. Според 
тоа, работниот однос (неговото засновање, престанок, 
права и обврски што произлегуваат од таквиот однос) 
е единствена категорија на договорен однос меѓу ра-
ботникот и работодавецот заради вршење на опреде-
лени работи и остварување на правата и обврските од 
тој однос, кој еднакво се однесува на сите работници, 
без оглед на дејноста или областа во која се остварува. 

Во основа, вработените во стопанството и врабо-
тените во нестопанството се наоѓаат во еднаква прав-
на положба, односно вработените во јавниот сектор 
не се наоѓаат во поинаква правна положба од вработе-
ните во стопанството и во зависност од тоа со закон 
не можат да се утврдат поинакви услови за засновање 
и престанок на работниот однос по потреби на служ-
бата, ниту поинакви права по тој основ. 

Покрај тоа, оспорениот закон не содржи услови и 
критериуми на кои би бил обврзан работодавецот да 
се придржува при давањето на отказ на работникот по 
потреби на службата, како што е тоа случај при прес-
танокот на работниот однос поради економски, техно-
лошки, структурални или слични промени. На таков 
начин, се загрозува правната сигурност на работникот 
и се ограничува можноста од заштита на работникот 
на кој му престанал работниот однос по тој основ, со 
што се доведува во прашање и принципот на владеење 
на правото. 

Имајќи ја предвид содржината на член 133-в од За-
конот, односно квалитетот на правата што се утврду-
ваат за работниците на кои ќе им престане работниот 
однос со отказ по потреби на службата, за разлика од 
правата на другите работници, се доведува во праша-
ње еднаквата положба на вработените, привилегирај-
ќи ги вработените во јавниот сектор. 

Тргнувајќи од наведеното според мислењето на 
Судот, со оспорениот закон се повредува принципот 
на еднаквост на граѓаните и на еднаквата правна по-
ложба на сите субјекти на пазарот, како и правната 
сигурност на работниците на кои им престанува ра-
ботниот однос со отказ по потреби на службата, пора-
ди што Судот оцени дека оспорениот закон не е во 
согласност со напред наведените одредби на Уставот. 

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

7. Оваа одлука судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У.бр. 10/2001 Претседател 
12 септември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1423. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 

1. Се укинува член 66 став 4 од Статутот на општи-
на Центар Жупа ("Службен гласник на општина Цен-
тар Жупа" бр. 3/97). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Нузи Шахин, градоначалник на општина 
Центар Жупа, со Решение У.бр. 52/2001 од 21 јуни 2001 
година, поведе постапка за оценување законитоста на 
член 66 став 4 од Статутот на општина Центар Жупа 
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затоа што основано се постави прашањето за негова-
та согласност со Законот за плати и другите надомес-
тоци на пратениците во Собранието на Република Ма-
кедонија и другите избрани и именувани функционери 
во Републиката воопшто, а конкретно и со членот 
17-в од овој закон во однос на кој во иницијативата 
директно се оспоруваше неговата законитост. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 66 
став 4 од Статутот е предвидено дека градоначални-
кот има право на надоместок на плата по престанува-
њето на функцијата, во траење и под услови утврдени 
во републички прописи, но не помалку од една година. 

5. Според член 17-в став 1 од Законот за плати и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието 
на Република Македонија и другите избрани и имену-
вани лица во Републиката ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 36/90, 38/91 и 23/97), коефи-
циентите за утврдување на платите на градоначални-
ците на општините и градоначалникот на град Скопје 
изнесува од 2,70 до 3,70, со тоа што во наредните ста-
вови на овој член од Законот овие коефициенти се ут-
врдени конкретно за секој градоначалник според бро-
јот на жителите во определена општина. 

6. 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. 52/2001 Претседател 
12 септември 2001 година на Уставен суд на Република 

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

1424. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 септември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат точка 1 став 2 и точка 2 став 2 од 

Одлуката за бројот за запишување студенти во прва го-
дина на државните високообразовни установи на Уни-
верзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Универ-
зитетот "Св. Климент Охридски" во Битола, во учебна-
та 2001/2002 година, донесена од Владата на Република 
Македонија (" Службен весник на РМ" бр. 27/2001). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесена иницијатива од група граѓани преку ад-
вокатот Бранко Јосифовски од Скопје, со Решение У. 
бр. 93/2001 година од 20 јуни 2001 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на озна-
чените одредби од Одлуката означени во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нив-
ната согласност со член 46 од Уставот и член 85 став 2 
и 101 од Законот за високото образование ("Службен 
весник на РМ" бр. 64/2000). 

4. На седницата Судот утврди дека со одлуката 
Владата го определува бројот за запишување на сту-
денти на двата универзитети соодветно на бројот да-
ден во конкурсите за запишување. Исто така, во оспо-
рените делови од одлуката е утврдена максималната 
висина на кофинансирањето до која може да се дви-
жат факултетите и универзитетите и тоа до 500 ГМ за 
Универзитетот во Битола, а за Универзитетот во 
Скопје до 1500 ГМ за општествени и до 1900 ГМ за 
технички науки. 

5. Според член 44 од Уставот секој има право на 
образование што му е достапно секому под еднакви 
услови, а задолжително и бесплатно е само основното 
образование. 

Согласно член 46 од Уставот на Универзитетот му 
се гарантира автономија. 

Според членот 89 став 1 од Законот за високото 
образование, државна високообразовна установа мо-
же да воведе кофинансирање на трошоците за студи-
рање, ако не остварува средства од Фондот за тие пот-
реби, а според став 4 на овој член од Законот, на виси-
ната на кофинансирањето од страна на државните ви-
сокообразовни установи согласност дава Фондот. 

Во член 85 алинеја 9 од Законот, во надлежност на 
Управниот одбор на Фондот за високообразовна деј-
ност е и утврдувањето на мерила и критериуми за ко-
финансирање на студиите и другите партиципации на 
студентите. 

Според член 102 од Законот, Владата на Република 
Македонија го определува бројот за запишување на сту-
дентите на државните високообразовни установи што се 
финансираат од државата, по предлог на Фондот. 

6. Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка Владата на Република Македонија има овластува-
ње само да го утврди бројот на студентите кои се запи-
шуваат во рамките на државната квота. Надлежноста 
за воведување на кофинансирањето им припаѓа на ви-
сокообразовните установи, во согласност со Фондот 
кој е институција во чие управување учествуваат уни-
верзитетските работници. Посегањето на Владата во 
прашањето на кофинансирањето претставува не само 
излегување од рамките на законот, туку и посегање по 
автономијата на универзитетот гарантирана со член 
46 од Уставот. Тоа што не постои Фондот, не значи де-
ка неговата функција може да се префрли врз Влада-
та, без соодветно задржување на положбата на уни-
верзитетот во одлучувањето за прашања од надлеж-
ност на Фондот. Од тоа гледиште, Владата излегува 
од рамките и на Законот и на Уставот, поради што 
Судот оцени дека оспорената одлука во означените 
делови не е во согласност со Уставот и со Законот. 

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

8. 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. 

Претседател 
У. бр. 93/2001 на Уставниот суд на Република 

12 септември 2001 година Македонија, 
Скопје д-р Тодор Џунов, с.р. 

1425. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
12 септември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 191 во делот: "како и лицето 
спрема кое е извршено некое друго кривично дело 
против достоинството на личноста и моралот" од За-
конот за облигационите односи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 18/01). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 121/2001 од 11 јули 2001 година, поведе постапка за 
оценување уставноста на член 191 во делот: "како и 
лицето спрема кое е извршено некое друго кривично 
дело против достоинството на личноста и моралот" од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за согласноста на овој дел 
од одредбата со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. 



Стр. 4680 - Бр. 78 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 27 септември 2001 

4. Судот на седницата утврди дека според член 191 
од Законот за облигационите односи, право на спра-
ведлив паричен надомест поради претрпени душевни 
болки има лицето кое со измама, со принуда или со 
злоупотреба на некој однос на потчинетост или завис-
ност, е наведено на казнива обљуба или на казниво 
блудно дејствие, како и лицето спрема кое е извршено 
некое друго кривично дело против достоинството на 
личноста и моралот. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Во Кривичниот законик ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 37/96 и 80/99), како посебен 
вид не се предвидени кривични дела против достоинс-
твото на личноста и моралот. 

Тргнувајќи од наведеното, а имајќи предвид дека 
со оспорениот дел на одредбата се упатува на дејстви-
ја кои посебно не се инкриминирани, според мислење-
то на Судот таквата одредба е неопределена и непри-
менлива, со која се повредува уставниот принцип за 
владеење на правото, поради што Судот оцени дека 
оспорениот дел од одредбата на член 191 од Законот 
за облигационите односи не е во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот. 

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

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

У.бр. 121/2001 Претседател 
12 септември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1426. 
Врз основа на член 10,11 и 19, став 3 точка 3 и член 

63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пре-
чистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата ХС седница, одр-
жана на 20.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и ко-
ристење на задолжителна резерва на банките за одр-
жување на нивната дневна ликвидност ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 
24/2000, 41/2001, 43/2001 и 51/2001) се врши следната 
измена: 

Во точка 3 став 2 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

О. бр. 02-15/ ХС- 1/2001 Претседател 
20 септември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1427. 
Врз основа на член 10,11 и 19, став 3 точка 3 и член 

63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пре-
чистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка 
на Република Македонија, на својата ХС седница, одр-
жана на 20.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-

ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување и ко-
ристење на задолжителна резерва на штедилниците 
("Службен весник на РМ" бр. 62/95) се вршат следни-
те измени: 

а) Во точка 3 став 2 се брише. 
б) Точка 7 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
О. бр. 02-15/ ХС- 2/2001 Претседател 
20 септември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1428. 
Врз основа на член 19, став 3 точка1 и член 63 точ-

ка 16 од Законот за Народна банка на Република Ма-
кедонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречис-
тен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на 
Република Македонија, на својата ХС седница, одржа-
на на 20.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-

НОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА 
ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за одржување на минимална лик-
видност на банките ("Службен весник на РМ" бр. 7/97 
и 47/97) се врши следната измена: 

Во точка 2 став 3 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

О. бр. 02-15/ ХС- 3/2001 Претседател 
20 септември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1429. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девиз-

но работење ("Службен весник на РМ" бр. 30/93, 40/96 
и 54/2000), и врз основа на член 29 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија на својата ХС седница, одржана 
на 20.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ ВАНКИ ЗА 
ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И 
КРЕДИТНИ РАВОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ 
ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ 
ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.2001 ДО 31.12.2001 ГОДИНА 

1. На банките кои добиле овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство до влегување во сила на оваа одлука, им се 
утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ 
на девизи кој мораат да го држат на сметките во 
странство и УСД 93.972.000 како најголем износ кој 
можат да го држат на сметките во странство од 
01.10.2001 до 31.12.2001 година. 

Поединечните износи за најмалиот, односно нај-
големиот износ на девизи кој овластените банки за вр-
шење платен промет со странство и кредитни работи 
со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство, гувернерот на Народна банка 
на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за 
секоја банка пооделно. 
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Одлуките на гувернерот од претходниот став се 
обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за 
девизно работење. 

2. Банката што ќе добие овластување за вршење 
платен промет со странство и кредитни работи со 
странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мо-
ра да држи 25% од капиталот потребен за добивање 
овластување за вршење платен промет со странство и 
кредитни работи со странство, како најмал износ на 
девизи на сметките во странство. 

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна 
да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
добивање на овластувањето за вршење платен промет 
со странство и кредитни работи со странство. 

Поимот износ на девизи кој овластените банки за 
вршење платен промет со странство и кредитни рабо-
ти со странство мораат, односно можат да го држат на 
сметките во странство согласно оваа одлука, претста-
вува износот на девизни средства во позиција пресме-
тан според Одлуката за начинот и условите на купоп-
родажба на девизи меѓу правните лица во Република 
Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија" , а ќе се применува од 01.10.2001 година. 

О. бр. 02-15/ XC- 4/2001 Претседател 
20 септември 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

34. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 
30.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО 
"СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА" З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата на службеното гласило "Службен весник 
на Република Македонија" за 2001 година. 

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2001 година, за 

службеното гласило "Службен весник на Република Ма-
кедонија" за физички и правни лица - домашни прет-
платници, ќе изнесува 8.000,00 денари, со можност за 
плаќање на рати, на начин што ќе го определи ЈП Служ-
бен весник на Република Македонија ц.о. Скопје. 

Член 3 
Цената на годишната претплата за службеното 

гласило "Службен весник на Република Македонија" 
за 2001 година за странските претплатници, како и за 
домашните правни или физички лица со седиште или 
живеалиште во странство, ќе изнесува 540 ДЕМ. 

Член 4 
Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по давањето согласност 
од Владата на Република Македонија. 

Бр. 02-3288/1 Управен одбор 
30 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Трајко Вељановски, с.р. 

35. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 
30.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 

претплата за Регистарот на прописи на Република 
Македонија за 2001 година, кој го издава Јавното 
претпријатие Службен весник на Република Македо-
нија ц.о. Скопје. 

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2001 година, за 

Регистарот на прописи на Република Македонија, ќе 
изнесува 3.200,00 денари. 

Член 3 
Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по давањето согласност 
од Владата на Република Македонија. 

Бр. 02-3288/2 Управен одбор 
30 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Трајко Вељановски, с.р. 

36. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Управниот одбор на седницата одржана на ден 
30.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА З А ОБЈАВУВА-
ЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖНИ ДОКУ-
МЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО "СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" 

З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува цената за објавување 

на огласи, акти и неважни документи во службеното 
гласило "Службен весник на Република Македонија" 
за 2001 година. 

Член 2 
Цената за објавување на огласи, акти и неважни 

документи кои се објавуваат со надомест согласно за-
конот во "Службен весник на Република Македонија" 
за 2001 година, се утврдува во износ утврден во Тари-
фата за висината на надоместокот за објавување на 
огласи, акти и неважни документи во "Службен вес-
ник на Република Македонија", која е составен дел на 
оваа одлука. 

Член 3 
Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се објави по давањето согласност 
од Владата на Република Македонија. 

Бр. 02-3288/3 Управен одбор 
30 ноември 2000 година Претседател, 

Скопје Трајко Вељановски, с.р. 
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ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖНИ ДОКУМЕНТИ 
1 ПАСОШИ 101 245 
2 
3 

ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА 102 120 2 
3 РАБОТНА КНИШКА 103 120 
4 ВОЕНА КНИШКА 104 120 
5 ЧЕКОВНА КАРТИЧКА 105 120 
6 СВЕДИТЕЛСТВО-А 106 120 
7 УЧЕНИЧКА КНИШКА 107 120 
8 ИНДЕКС 108 120 
9 ДОЗВОЛА 109 120 
10 ДИПЛОМА 110 120 
П ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 111 120 12 ОПШТ 112 120 
13 ШТЕДНА КНИШКА 113 120 14 ЛИЧНА КАРТА 114 120 
15 УВЕРЕНИЕ 115 120 
16 ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА 116 120 
17. ДАНОЧНА КАРТИЧКА 117 245 
18 МАГНЕТНА КАРТИЧКА 119 245 
19 ИЗБИРАЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА 120 120 
20 СЕРТИФИКАТ 121 380 
21 ПОЛИСА 122 120 
22 ОРУЖЕН ЛИСТ 125 120 
23 РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетчиска дејност 301 245 
24 РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА претставништво на странско лице 302 440 
25 РЕШЕНИЕ за компензациони работи во странство 304 440 
26 ТРКАЛЕЗЕН П Е Ч А Т И ШТЕМБИЛ 401 380 27 ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ 402 380 
28 ТРКАЛЕЗЕН ПЕЧАТ 403 380 
29 ПРАВОАГОЛЕН ПЕЧАТ 404 380 
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По извршената проверка со изворниот текст, утврде-
но е дека во текстот на Одлуката за давање на корис-
тење на недвижен имот, објавена во "Службен весник 
на Република Македонија" бр. 14/1999, е направена 
техничка грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Во член 2, ред 1, наместо "КП 12206" треба да стои 
"КП 12211". 

Бр. 23-5117/2 Од Владата на Република 
25 септември 2001 година Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скоп-

је, Вонпроцесно одделение ВПП. бр. 104/97 од 
14.09.2001 година на втори кат соба број 8 на ден 
31.10.2001 година во 8,30 часот ќе се одржи рочиште за 
продажба на монтажна барака која се наоѓа на 
ул."Симче Настевски" бр. 7-б нас. Радишани - Скопје 
во површина од 108,39 м2 која е сопственост на пред-
лагачот Китановска Душанка и противниците Слобо-
дан Китановски и Добре Китановски секој на по 1/3 
идеален дел по пат на јавно и усно наддавање. 

Пазарната вредност на монтажата барака на го-
ренаведента адреса на денот на вештачењето 
04.07.1997 година изнесува 86.712 германски марки во 
денарска противвредност според средниот курс на 
марката што го утврдува НБ на РМ на денот на про-
дажбата како почетна цена за јавно наддавање. 

Сите заинтересирани правни и физички лица се 
должни на денот на закажаната продажба на име га-
ранција да депонираат на судски депозит износ од 1/10 
од утврдената почетна цена за јавното наддавање. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, ВПП.бр. 104/97. 
(22650) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет П. 

бр.936/2000 по тужба на тужителот Малковска Снежа-
на од Велес, против тужениот Малковски Лазо од Ве-
лес сега со непознато место на живеење и престојува-
ње, за развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 де-
нари. За привремен застапник на тужениот Малков-
ски Лазо од Велес, е поставен стручниот соработник 
на овој суд Билјана Јачева, согласно со чл. 78 ст. 2 т. 4 
и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник по споменатиот пред-
мет, се додека тужениот Малковски Лазо од Велес не 
се јави пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.936/2000. 
(22710) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци ВПП.бр. 10/99 

од 11.09.2001, се води спор за определување на пари-
чен надоместок за експроприрано земјиште, оформен 
по предлог на предлагачите Чукарков Киро, Чукар-
ков Александар и др. од Кавадарци против противни-
кот Општина Кавадарци и Фондот за магистрални и 
регионални патишта Скопје. 

Судот на предлагачот Чукарова Мица од Кавадар-
ци и назначи привремен застапник и тоа Маја Китанова 
од Кавадарци кој ќе ги застапува нејзините интереси. 

Се повикува предлагачот Чукарова Мица да се ја-
ви во судот лично или преку полномошник во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој 

рок предлагачката или нејзиниот полномошник не се 
јават во судот, а истиот се предупредува дека назначе-
ниот привремен застапник ќе ја застапува во постап-
ката по овој предмет се додека истиот или неговиот 
полномошник не се појават пред судот, односно доде-
ка органот за старателство не го извести судот дека и 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, ВПП.бр. 10/99. 
(22895) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред Основниот суд во Ресен со П. бр. 61/2001 го-

дина е поднесена тужба за развод на брак од тужите-
лот Агим Комина од Ресен, ул."5-ти Ноември" бр. 21, 
преку пол. адв. Сашо Тасевски од Ресен, против туже-
ната Ракибе Комина од Охрид сега во Германија, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Ракибе Комина од Охрид, 
сега во Германија со непозната адреса на живеење, во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот на судот да му достави точна адреса или да од-
реди свој полномошник. Во спротивно судот по служ-
бена должност ќе и постави привремен застапник кој 
ќе ги застапува нејзините права и интереси, а се до 
окончување на постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 61/2001. 
(22789) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 636/2001 од 

18.09.2001 година се води постапка по тужба на тужи-
телот Јусуфи Мемет и др. од с. Слатина Тетово, про-
тив тужениот Маринковски Јовчев Јосиф од с. Теарце 
Тетово, а сега со непозната адреса во странство пора-
ди исполнување на договор. 

Бидејки тужениот Маринковски Јосиф од с. Теарце е 
со непозната адреса, за истиот да биде објавен оглас да 
во рок од 15 дена да се јави во судот или одреди свој пол-
номошник, а по протекот на овој рок на истиот да му би-
де поставен времен старател кој ќе ги застапува негови-
те интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 636/2001. 
(22893) 

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 626/2001 од 
14.09.2001 година се води постапка по тужба на тужи-
телот Акики Ферик од с. Челопек, против тужената 
Акике Јетмире од с.Челопек, а сега со непозната адре-
са во странство поради развод на брак. 

Бидејки тужената е со непозната адреса во стран-
ство, за истата да биде објавен оглас во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот да се јави во судот или 
одреди свој полномошник, а во спротивно на истата да 
и биде поставен времен старател кој ќе ги застапува 
нејзините интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 626/2001. 
(22894) 

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 625/2001 од 
13.09.2001 година по тужба на тужителката Камиле 
Адеми од с. Челопек, против тужениот Рухан Амети 
од с. Лавце, а сега со непозната адреса во странство се 
води постапка за развод на брак. 

Се повикува тужителот односно тужениот Рухан 
Амети да се јави на судот да достави адреса или да ов-
ласти пол. кој ќе го застапува во оваа постапка до неј-
зиното окончување. 

Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово на тужениот 
ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 625/2001. 
(22896) 

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 595/2001 од 
12.09.2001 година по тужба на тужителот Куртиши 
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Рамадан од Тетово, против тужените Џела Таип, Аб-
дулаи Асије, Абдулаи Љутви, Абдии Аземије, Абдии 
Хума, Абдии Наџије, Абдии Несир, Абдии Рамиз и 
Абдии Ремзи сите се од с. Мала Речица, а се непозната 
адреса во странство, се води постапка за сопственост. 

Се повикуваат тужените да се јават на судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончува-
ње. Во спротивно по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово на тужените 
ќе им постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 595/2001. 
(22897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 164/2001 од 7.09.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02011578?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Друштвото за производство на мебел ИНТЕР 
МОБИЛ Абдулбесир и др. ДОО експорт-импорт с. 
Голема Речица, Тетово. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 21.599.200,00 ден. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2183/2001. (22953) 

Пред Основниот суд во Тетово П. бр. 497/2001 од 
12.09.2001 година се води спор за исполнување на до-
говор за купопродажба по тужба на тужителот Џафе-
ри Зухди од Тетово и Џафери Сабри од Тетово против 
тужениот Садики Ибраим Аљуш од Тетово ул."Ле-
нин" бр. 87, сега со непозната адреса во Р.Турција, 
вредност на спорот 200.000 денари. 

Се повикува тужениот Садики Ибраим Аљуш од 
Тетово ул. "Ленин "бр. 87, сега со непозната адреса во 
Р. Турција да се јави пред Основниот суд во Тетово во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во 
истиот рок овласти свој полномошник. Во спротивно 
судот ќе му постави привремен старател преку ЦСР 
Тетово кој ќе се грижи за неговите интереси и права 
до правосилното окончување на спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 497/2001. 
(22898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1121/2001 од 7.09.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02011297?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на содружникот, преносот 
на удел и зголемување на основната главница на 
Друштвото за меѓународен транспорт, промет и услу-
ги НЕС-КОМЕРЦ Катип и др. ДОО експорт-импорт 
с. Синичане, Камењане. 

Истапува содружникот Виолета Етемовска и врши 
пренос на уделот. 

Се врши и зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1121/2001. (22954) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1648/2001 од 2.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02041238?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги ШАРТЕКС-М ДООЕЛ Алексовска Свет-
лана експорт-импорт, ул. "Маршал Тито" бб, Тетово. 

Се запишува зголемување на основната главница. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1648/2001. (22955) 

Пред Основниот суд во Тетово О. бр. 257/2001 од 
12.07.2001 година во тек е оставинска постапка за 
расправање на оставината на пок. Реџепи Џемазије 
бивша од с. Џепчиште, а по предлог на Реџепи Исљам 
од с. Џепчиште. 

Бидејќи наследникот Реџепи Енвер син на покојна-
та по кажување на полномошникот на предлагачот се 
наоѓа во странство, во Германија со непозната адреса. 

Се повикува лицето Рецепи Енвер од татко Мева-
ип од с. Џепчиште, времено на работа во Германија да 
се јави во Основениот суд во Тетово за расправање на 
оставината на пок. му мајка Рецепи Џемазија бивша 
од с. Џепчиште во рок од 1 година по објавување на 
огласот, а во спротивно судот на истиот ќе му постави 
времен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 257/2001. 
(22902) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2183/2001 од 12.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02034149?-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за организирање, курсеви за 
изучување на странски јазици СИХ ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Никола Парапунов" бб. 

Основната главница се зголемува за: 35.000 ЕВРА 
или 2.170.000,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2183/2001. (22952) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2501/2001 од 14.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02027101?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за транспорт, производство и 
трговија ЕУРО СИЛБО Зекирија и др. ДОО увоз-из-
воз Скопје ДТЦ Естакада, бул. "Едвард Кардељ" бр. 
9, локал 35, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 6.074.500,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2501/2001. (22956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2334/2001 од 5.09.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02019680?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на називот, пристапување-
то на содружникот и зголемување на основната глав-
ница на Друштвото за транспорт, шпедиција и тргови-
ја ИНТЕГРАЛ ТРЕЈД, Мехмед ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 6/1, Скопје. 

Се менува називот на друштвото и во иднина ќе 
гласи: Друштво за транспорт, шпедиција и трговија 
ИНТЕГРАЛ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје. 

Во друштвото пристапува Кипровски Љубиша од 
Скопје со одлука од 22.08.2001 год. 

Основната главница се зголемува за 8.000,00 ЕВРА 
или за 503.700,00 ден. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2334/2001. (22957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2159/2001 од 14.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02030161?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за производство, трговија и 
инженеринг ЕЛИНГ Иван и Димитар ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 41-а. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
76.000.000,00 денари, или 1.246.841,8 ЕВРА. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2159/2001. (22958) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1296/2001 од 09.07.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02017361?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Трговското друштво за инженеринг, про-
изводство, трговија и услуги МЕТАЛЕКС, Љубен ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, ул. "Едвард Кардељ" б.б., Кавадарци. 

Зголемена главница од: 8.811.900,00 денари или 
284.255 дем. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1296/2001. (22959) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 252/2001 од 5.09.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-6981?-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар зголемувањето на основната главница на Штедил-
ницата "ФУЛМ" ДОО Скопје, ул. "Железничка" бр. 
58, Скопје. 

Се врши зголемување на основната главница за из-
нос од 34.556.128,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
252/2001. (22960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1665/99 од 30.11.2000 година, во регистар-
ска влошка бр. 02007171?-3-09-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирмата, истапувањето 
на содружникот и намалување на основната главница 
на Друштвото за услуги и трговија СТУДИОТЕЛ 
Санде и Зоран експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Ра-
дишанска" бр. 232. 

Новиот назив на друштвото е: Друштво за услуги и 
трговија СТУДИОТЕЛ Санде експорт-импорт ДОО-
ЕЛ Скопје, ул. "Радишанска" бр. 232. 

Од друштвото истапува Ѓорѓиевски Зоран. 
Се врши намалување на основната главница за из-

нос од 170.500,00 ден. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

1665/99. (22961) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2347/2001 од 10.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02017693?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на седиштето, основа-
чот и промената на управителот на Друштвото за про-
изводство, градежништво, трговија и услуги АМИДА 
ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Даме 
Груев" бр. 1-4/9. 

Промена на седиште на: Друштво за производство, 
градежништво, трговија и услуги АМИДА ТРЕЈД 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "27 Март" бр. 7-а. 

Пристапува основачот Владимир Јосифовски од 
Скопје на ден 10.08.2001 год. 

Истапува основачот Милан Вукотиќ од Ниш на 
ден 10.08.2001 год. 

Се брише: Милан Вукотиќ, управител без ограни-
чување, а се запишува Кокинос Коленцев, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2347/2001. (22963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1746/2001 од 15.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02009063?-4-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на одлуката за зголемува-
ње на основната главница на Друштвото за издавачка 
дејност Култура акционерско друштво Скопје, бул. 
"Св. Климент Охридски" бр. 68а. 

Друштвото за издавачка дејност култура акцио-
нерско друштво Скопје ја зголемува основната глав-
ница во друштвото со издавање на 10 000 обични ак-
ции од втора емисија кои гласат на име. 

Вкупниот износ на кои се издаваат акциите од вто-
рата емисија е 1.000.000 дем во денарска противвред-
ност според средниот курс на НБМ на денот на упла-
тата. 

Номинална вредност на една акција е 100 дем, ак-
циите од втората емисија се наменети за познат купу-
вач. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1746/2001. (22964) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2085/2001 од 22.08.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02016014?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на друштвото за производство, трговија и ус-
луги ГАМ-ГАМ КОМЕРЦ Џељаљ Рушити ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. "Б. Кочовски" бр. 36. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
2.858.400,00 или 46.103,00 еур. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2085/2001. (22965) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1842/2001 од 3.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02024180?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната глав-
ница, проширување на дејност и промена на управите-
лот на Друштвото за туристички услуги и трговија 
СИВА Канет компани увоз-извоз Скопје, ул. "Јордан 
Хаџиконстантинов Џинот" бр. 20. 

Кон друштвото пристапува содружникот Кочан 
Џеват. 

Дејноста во надворешен промет се проширува со: 
угостителски и туристички услуги. 

Се разрешува Кочан Џеват, а се именува новиот 
управител Петрушевска Василка, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1842/2001. (22962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2179/2001 од 11.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02014212?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар зголемувањето на основната 
главница на Друштвото за внатрешна и надворешна 
трговија ЕКСИМ-КОМЕРЦ Наташа и Владимир 
ДОО Скопје, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 23-а. 

Се врши зголемување на основната главница на 
Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕК-
СИМ-КОМЕРЦ Наташа и Владимир ДОО Скопје, ул. 
"Иван Милутиновиќ" бр. 23-а, во износ од 2.822.400,00 
денари или 46.268 евра, што претставува дел од нето 
(оданочена) нераспределена добивка од 1998, 1999 и 
2000 година. 

Вкупниот основачки влог на основачите заедно со 
претходното вложување од 359.600,00 денари или 
11.600,00 дем со конверзација на дем во евро, и новиот 
проценет основачки влог од 2.822.400,00 денари или 
46.268 евра, сега изнесува 3.182.000,00 денари или 
52.164 евра. 

На содружниците сразмерно на своите вложувања 
им припаѓа: на Наташа Гаџовска износ од 1.591.000,00 
денари или 26.082 евра и Владимир Гаџовски износ од 
1.591.000,00 денари или 26.082 евра. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2179/2001. (22966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2441/2001 од 10.09.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 02013512?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на намеруваното намалу-
вање на Друштвото за производство, трговија, услуги 
и транспорт АУТОТРАНСПОРТ-Маринета и др. 
ДОО Куманово, ул. "Стојан Сликар" бр. 11. 
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Упис на намерувано намалување на основна глав-
ница на Друштвото за производство, трговија, услуги 
и транспорт АУТОТРАНСПОРТ-Маринета и др. 
ДОО Куманово, ул. "Стојан Сликар" бр. 11. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2441/2001. (22967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2364/2001 од 6.09.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02039551?-4-04-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар одлуката за зголемување на основна-
та главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 7, Скопје. 

Запишување на одлуката за зголемување на основ-
ната главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 7, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2364/2001. (22968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2311/2001 од 31.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 3-02000747-000-01, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на Трговското друш-
тво за производство, транспорт, шпедиција и трговија 
"БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО експорт-импорт Кума-
ново ул."Октомвриска Револуција" бр. 53, лок. 15, Ку-
маново. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Трговско друштво за производство, транспорт, 
шпедиција и трговија "БОБИ РЕЈ" Павловска ДОО 
експорт-импорт Куманово ул."Октомвриска Револу-
ција" бр. 53, лок. 15, Куманово. Ликвидатор Драган 
Тасевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2311/2001. (22971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1811/2001 од 23.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02013323?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар постапката на ликвидација на 
Друштвото за производство, услуги и промет на голе-
мо и мало ТОВИС Виолета ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Жарко Зрењанин" бр. 193, Скопје. 

Друштвото се брише од трговскиот регистар пора-
ди исполнети услови за ликвидација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1811/2001. (22973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 267/2001 од 30.08.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-69962-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар зголемувањето на основениот влог на Приватната 
здравствена организација - специјална болница по ги-
некологија и акушерство "СИСТИНА МЕДИКАЛ", 
ул. "Лондонска" бр. 19, ТЦ Тафталице 2, Скопје. 

Се зголемува основниот влог на ПЗО СИСТИНА 
МЕДИКАЛ со дополнително вложување од страна на 
основачот ЈООЛ С.А. од Лугано, Швајцарија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
267/2001. (22969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2373/2001 од 06.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02015474?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и 
престанокот со работа на ДООЕЛ на Трговското, 
производно, монтажно и услужно друштво КЕРАМЕ-
ТАЛ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул."Дрезденска" бр. 19, Скопје. 

Трговско, производно, монтажно и услужно друш-
тво КЕРАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул."Дрезденска" бр. 19, Скопје. 

Петрески Мирко - ликвидатор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 

2373/2001. (22974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2172/2001 од 23.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033928?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КВАЛИТЕТ ЛИМ Томе ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово ул."Браќа Рибар" бр. 38. 

За ликвидатор се именува Стефановски Томе и се 
запишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2172/2001. (22970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2192/2001 од 10.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02017647?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ДООЕЛ на Друш-
твото за внатрешен и надворешен промет КЕШ- КО-
МЕРЦ Ибрахим ДООЕЛ експорт-импорт с. Љубин 
ул."100" бр. 12/б, Сарај. 

Се запишува бришење на: Друштво за внатрешен 
и надворешен промет КЕШ- КОМЕРЦ Ибрахим ДО-
ОЕЛ експорт-импорт с. Љубин ул."100" бр. 12/б, Са-
рај, по спроведена ликвидација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2192/2001. (22975) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2387/2001 од 10.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02012637?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на 
Друштвото за проектирање и инженеринг НЕИМАР 
95 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Бул. "Партизан-
ски одреди" бр. 155/II-37. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за проектирање и инженеринг НЕИМАР 
95 Зоран ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, Бул. "Партизан-
ски одреди" бр. 155/II-37. Ликвидатор: Драган Велич-

Од Основниот суд Скопје I 
2387/2001. 

Скопје, П.трег. бр. 
(22976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2248/2001 од 17.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033551?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и 
престанок со работа на Друштвото за трговија, угос-
тителство и услуги ОМЕР КОМЕРЦ 1 Кумрије и др. 
ДОО увоз-извоз ул."Тоде Мендол" бр. 7, Куманово. 

За ликвидатор се именува лицето Сакиповски Омер 
и се запишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2248/2001. (22972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2238/2001 од 23.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004512?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето по спроведената ликви-
дација на Трговското друштво за промет, посредува-
ње, услуги и застапување ЈУ-ЕЛ експорт-импорт ДОО 
Христијан и др. Скопје ул."29-ти Ноември" бр. 42/1-2. 

Бришење на Трговско друштво за промет, посредува-
ње, услуги и застапување ЈУ-ЕЛ експорт-импорт ДОО 
Христијан и др. Скопје ул."29-ти Ноември" бр. 42/1-2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2238/2001. (22977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2365/2001 од 10.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034016?-8-01-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар престанокот на друштвото на 
Друштвото за трговија и услуги на големо и мало АВ-
ТОДОМИНАТОР Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул."Робеспјерова" бр. 10-а. 

За ликвидација на друштвото е именувано лицето 
Стефан Попстефанов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2365/2001. (22980) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2073/2001 од 28.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020307467-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Трговското друштво за произ-
водство, промет и услуги САНА-КОМПАНИ Алек-
сандар и Ана ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Георги Ди-
митров" бр. 28/1-13. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговско друштво за производство, промет и услу-
ги САНА-КОМПАНИ Александар и Ана ДОО увоз-
извоз Скопје, ул."Георги Димитров" бр. 28/1-13. За 
ликвидатор се запишува Благоја Сидоска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2073/2001. (22983) 

Прв субјект: Друштво за производство и монтажа 
на термоенергетски и електро уреди и инсталации 
ГРОМ ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Методија 
Николоски Прилеп, со седиште на ул."Крушев-
ска'бр. 11-а, Прилеп и Втор субјект: Друштво за про-
изводство и монтажа на термоенергетски и електро 
уреди и инсталации ГРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Анета 
Николоска Прилеп, со седиште на ул."Крушевска"бр. 
11-а, Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 
827/2001. (22510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 1918/2001 од 16.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020068367-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ОКОР-
ТИКО Атанасиос ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

За ликвидатор на друштвото се запишува Лилјана 
Стојановска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
1918/2001. (22984) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2437/2001 од 11.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020266917-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидаторот и 
престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија ВЕЛО М Марјан ДООЕЛ 
Куманово ул."Јоско Илиевски" бр. 11. 

Друштво за производство, услуги и трговија ВЕЛО 
М Марјан ДООЕЛ Куманово ул."Јоско Илиевски" бр. 
11. ликвидатор: Петровски Марјан. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2437/2001. (22985) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег. бр. 2093/2001 од 24.08.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020148007-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство и 
трговија на големо и мало ДИКЕ Икмет и др. увоз-из-
воз, ул."Јоаким Крчовски" бр. 24-а, Скопје. 

За ликвидатор се именува Икмет Мандак и се за-
пишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 
2093/2001. (22986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2593/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 020418147-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ во Друштво за 
производство, промет и услуги КОРИТИШТА ДОО-
ЕЛ увоз-извоз с. Света Петка, Сопиште. 

Основач: Аметовски Рамадан од с. Света Петка Со-
пиште. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 
КОРИТИШТА ДООЕЛ увоз-извоз Сопиште. 

Седиште: с. Света Петка, Сопиште. 
Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 

22.25, 22.33, 24.30, 24.64, 24.66, 25.21, 25.22, 25.24, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 
32.20, 32.30, 33.30, 33.40, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 71.32, 71.34, 71.40, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.83, 92.34, 28.11, 28.12, 
28.22, 28.63, 36.11, 36.12, 45.42, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациска 
продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници 
и меѓународна шпедиција. 

Целосна одговорност. 
Управител: За управител на Друштвото се одредува 

лицето Аметовски Рамадан. 
Овластувања: Друштвото во правниот промет иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 

промет со трети лица преземени во текот на работе-
њето одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2593/2001. (18777) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.трег. бр. 827/2001 од 30.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 010085777-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар објавата за поделба на план на 
Друштвото за производство и монтажа на термоенер-
гетски и електро уреди и инсталации ГРОМ увоз-из-
воз Прилеп ДОО ул."Крушевска"бр. 11-а, Прилеп. 

Објава на план за поделба на Друштво за произ-
водство и монтажа на термоенергетски и електро уре-
ди и инсталации ГРОМ увоз-извоз Прилеп ДОО. 
Друштвото се дели на: 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2267/2001 од 2.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 020415137-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштво за производство, 
трговија и услуги ИФЕСТОС ДОО Скопје, ул. "Дама-
ска" бр. 15-в. 

Се основа Друштво за производство, трговија и ус-
луги ИФЕСТОС ДОО Скопје, ул. "Дамаска" бр. 15-в. 

Основачи: Брадиќ Иван и Тасевска-Лабринеас Лау-
ра од Скопје. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.12, 24.14, 24.16, 24.17, 24.30, 
24.51, 24.62, 25.23, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 
26.30, 26.40, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.81, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 36.62, 36.63, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
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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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 
74.30, 74.70, 74.84, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Дејности од надворешнотрговскиот промет се: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, застапува-
ње на странски фирми и лица, малограничен промет со 
соседните земји, меѓународна шпедиција, реекспорт, 
продажба на странски стоки од консигнациони складо-
ви, комисиони работи,меѓународен превоз. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските нас-
танати во прометот одговара со сиот свој имот. 

Управител без ограничување е Тасевска Лебринеас 
Лаура од Скопје. Го застапува Друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет. Друштвото 
има основна главница од 161.200,00 или 5.200 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2267/2001. (18778) 

З ДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 

12/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението Авто мото 
спортски клуб "ДЕРБИ" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на Р. Ма-
кедонија, а седиштето на здружението е на ул. "Мар-
ксова" бр. 15, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
13.07.2001 год. 

Од Основниот суд во Велес. (22292) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
14/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението за техничка кул-
тура Велес од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на оп-
штина Велес, а седиштето на здружението е на ул. 
"Алексо Демниевски" бб СРЦ "25 Мај" во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
23.07.2001 год. 

Од Основниот суд во Велес. (22293) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 51/98 
од 11.09.2001 година, го запишува здружението на гра-
ѓани и фондации Здружението Феријален центар Ве-
лес од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Трајче 
Панов" бр. 22, Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
10.03.1999 год. 

Од Основниот суд во Велес. (22294) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
11/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружение на Регионален Со-
јуз на земјоделците од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Благој 
Горев" бр. 135/26 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
30.08.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес. (22295) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
5/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението "Стечајци од 
Порцеланка" хуманитарно здружение од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Нико-
ла Карев" бр. 1/14, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
27.04.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес. (22296) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
13/2001 од 11.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението Автомото спорт-
ски клуб "СТАРТ" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Ре-
публика Македонија, а седиштето на здружението е на 
ул. "Владимир Назор" бр. 2, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
13.07.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес. (22298) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
10/2001 од 06.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението на ракометни су-
дии при Ракометен Сојуз на Македонија од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на Р. Ма-
кедонија, а седиштето на здружението е на ул. "Љубен 
Весов" бр. 128 во Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
09.05.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес. (22300) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ. бр. 
8/2001 од 06.09.2001 година, го запишува здружението 
на граѓани и фондации Здружението Клуб на атлетска 
гимнастика - Боди Билдинг, фитнес и рекреација "Ле-
ов" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Дими-
тар Влахов" бр. 14, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
14.05.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес. (22302) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. 
бр. 1/2001 за 2001 од 20.02.2001 година, се запишува 
здружение под име Пинг-понг клуб "Арена" од Кава-
дарци, кое ќе се залага за: придонесување во развојот 
на спортот-пинг понг, со негово омасовување и фор-
мирање на екипа која ќе биде раководена од стручни 
лица од оваа област, натпреварување на овој клуб би-
ло на турнири, било во спортска лига, развивање на 
спортска култура на членовите, како и другарски од-
носи и натпреварувачки дух. 

Седиштето на клубот се наоѓа во Кавадарци на ул. 
"Киро Спандов" бр. 62 и ќе делува на подрачјето на 
Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22185) 

Основниот суд Кратово во Кратово со решение 
ЗГ. бр. 9/2001 од 11.09.2001 година, со седиште во с. Ту-
ралево, се запишува здружението на граѓани и фонда-
ции за развивање на сите категории на фудбалското 
натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кра-
тово, воспоставување на најширока соработка и заем-
ни односи со други здруженија во клубови со основна 
цел за популаризација на фудбалот, преземање на ак-
тивности заради развој и унапредување на фудбалот 
како спорт посебно во училиштата, средношколската 
и студентската младина, спроведување и развивање на 
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спортскиот клуб, задоволување на потребите за рек-
реирање на граѓаните во склад со материјалните мож-
ности како и соработка со други клубови и спортски 
здруженија. 

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22699) 

Основниот суд Кратово во Кратово со решение 
ЗГ. бр. 10/2001 од 11.09.2001 година, се запишува здру-
жението на граѓани и фондации Фудбалски клуб 
"ГИМНАЗИЈАЛЕЦ" од Кратово, ул. "Вељко Влахо-
виќ" бб (Гимназија) за развивање на сите категории 
во фудбалското натпреварување во организација на 
ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока 
соработка и заемни односи со други здруженија и клу-
бови со основна цел за популаризација на фудбалот, 
преземање на активности заради развој и унапредува-
ње на фудбалот како спорт посебно во училиштата, 
средношколската и студентската младина, спроведу-
вање и развивање на спортскиот дух, за задоволување 
на потребите за рекреирање на граѓаните во склад со 
материјалните можности како и соработка со други 
клубови и спортски здруженија. 

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22700) 

Основниот суд Кратово во Кратово со решение 
ЗГ. бр. 11/2001 од 11.09.2001 година, се запишува здру-
жението на граѓани и фондации Прогресивното дви-
жење "МАКЕДОНСКА ИДНИНА" од ,Кратово, со 
седиште во Кратово на ул. "Какашевски Ѓорги" бр. 8. 

Цел и задачи: да работи на развојот и заштита на 
човекот и човековите права, подобрување на живот-
ната средина и стандард, создавање висока свест за 
добро живеење, добро здравје, свест, чување и унапре-
дување на здравјето на семејството, развивање на ху-
манитарни чувства, социјална сигурност, меѓусебна 
солидарност, борба против сите болести, особено за-
висност од пушење, пиење и дрогирање, борба за по-
големо стекнување на знаење низ образованието, фи-
зичката, музичката и еколошката култура, формира-
ње на разни клубови секции, за остварување на зацр-
тани цели, организирање мировни и економски движе-
ња и хуманитарни активности, активности за здружу-
вање со невладини организации од целиот свет, рас-
права и влијанија врз одлучувањето по документите и 
законските акти со кои се уредува положбата на чове-
кот, граѓаните, државата, да гради долготрајни односи 
на соработка солидарност и рамноправност помеѓу 
членовите, следење, спроведување и применување на 
меѓународните декларации и други меѓународни доку-
менти за заштита на човекот, изградба на сопствена 
структура да создаде стручни тимови кои ќе подготву-
ваат најразновидни и сеопфатни проекти и др. видови 
дејности, помагање и организирање на активности, 
разни фондови во корист на Република Македонија и 
македонскиот народ. 

Од Основниот суд Кратово во Кратово. (22701) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основен суд Ресен, под Рег. зг.бр. 7/2001 годи-
на, се запишува здружението на граѓани со назив 
Здружение за образование, култура, уметност и спорт 
"Нијази Беј", Ресен. 

Здружението има за цел развој, афирмација и соз-
давање на младите луѓе од општина Ресен и од Репуб-
ликата како и едукација во врска со меѓународните 
конвенции и универзалните декларации за правата и 
слободите без никаков вид на дискриминација, обра-
зование, културен, уметнички и спортски развој на 
младината и на сите други жители на Р. Македонија, 
хуманост со активности и акции, градење на сопствена 
структура која ќе подготвува проекти за развој на 
младите луѓе и реализирање на истите, афирмирање и 
презентирање на традицијата, културата и живеењето 
на Турците, едукација на младите луѓе и вклучување и 

организирање во општествениот живот, развој и негу-
вање на меѓунационалните односи, развивање на пси-
хофизичките способности на младите и др. 

Седиште на здружението се наоѓа во Ресен на ул. 
"Јосиф Јосифовски" бр. 183. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
Енгин Бахтијар, претседател на здружението. 

Од Основниот суд во Ресен. (22294) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
I.Рег.Зг. бр. 59/01 од 03.09.2001 година, во регистарот 

за Здруженијата на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот за здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението под името ЗЕ-
ЛЕНА ХЕМИЈА - Невладина организација за зашти-
та на животната средина од Скопје, со седиште на 
Здружението во Скопје на ул. "Архимедова" бр. 5 и со 
дејствување на подрачјето на Република Македонија. 

Основните цели и задачи на здружението се: заш-
тита на животната средина од хемиски загадувања, за-
лагање за примена на чисти технологии, залагање за 
модификација и замена на старите со чисти техноло-
гии, мониторинг на животната средина од хемиски за-
гадувања, посебно мониторинг на загадување на жи-
вотната средина од перзистентни органски полутанти, 
еколошка едукација, издавање на брошури, книги, 
друг материјал за популаризација и разбирање на хе-
миските аспекти во загадувањето на животната среди-
на, организирано дејствување во унапредување на 
заштитата на животната средина, обезбедување на со-
одветна застапеност на хемичарите во стручни тела на 
министерствата и владините агенции и организации, 
стручна и едукативна помош на еколошките организа-
ции во Македонија, обезбедување ефективна соработ-
ка со владини агенции и со донаторите, соработка со 
невладини домашни и странски организации со слична 
дејност. 

Со денот на запишувањето на здружението на гра-
ѓани Зелена Хемија - невладина организација за заш-
тита на животната средина од Скопје 03.09.2001 годи-
на ова здружение отпочнува со работа и се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
59/2001. (22736) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
П.Рег.Зг. бр. 65/2000 од 26.12.2001 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Здружението добровол-
но противпожарно друштво "ПЕТРОВЕЦ" од с. Пет-
ровец. 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението Доброволно про-
тивпожарно друштво "ПЕТРОВЕЦ" од с. Петровец. 

Дејноста на здружението е: унапредување на доб-
роволното противпожарство и заштита од пожари, 
спроведување на мерки за заштита од пожари, вклучу-
вање на младинци во работата, развивање и покрива-
ње на активности за заштита од пожари, вршење на 
едукативно просветна дејност, соработка со други и 
слични здруженија. 

Со денот на запишувањето во регистарот Здруже-
нието доброволно противпожарно друштво "ПЕТРО-
ВЕЦ" од с. Петровец се стекнува со својство на прав-
но лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
65/2000. (22631) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
I.Рег.Зг. бр. 64/2000 од 16.01.2001 година, во региста-

рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 
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Се одобрува упис на здружението на граѓани под 
името на сојузот кое гласи Општински противпожа-
рен сојуз "Петровец" од Петровец со седиште на соју-
зот во Петровец - Скопје. 

Основните цели и задачи на Општинскиот против-
пожарен сојуз да се грижи за омасовување на органи-
зацијата, презема мерки за унапредување на степенот 
на заштита од пожар, ја ускладува активноста на доб-
роволните противпожарни друштва, се грижи за оп-
ременоста и модернизацијата на доброволните про-
тивпожарни друштва, организира превентивна дејност 
со цел за заштита од пожар, води евиденција за состој-
бите и работата на доброволните противпожарни 
друштва, им дава стручна помош на доброволните 
противпожарни друштва при набавка и избор на про-
тивпожарни справи и опрема, предлага доделување на 
соодветни знаци на признанија и одликувања на про-
тивпожарни друштва, пооделни членови, органи, пое-
динци, граѓани за заслуги во унапредување во зашти-
тата на пожари покажана храброст при гасење на по-
жар и спасување на загрозени лица и имоти, организи-
ра и спроведува противпожарни натпревари, вешти 
смотри, изложби и други противпожарни манифеста-
ции во рамките на општината, организира советувања, 
семинари, и други стручни состаноци за разгледување 
проблеми од значење за заштитата од пожар, се гри-
жи за стручно оспособување на кадри за потребите на 
противпожарната организација со програма донесена 
од Противпожарниот сојуз на Македонија и врши дру-
ги работи дадени на сојузот врз основа на закон и дру-
ги прописи. 

Со денот на запишувањето во регистарот општин-
скиот противпожарен сојуз Петровец од Петровец се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
64/2001. (22630) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
I.Рег.Зг. бр. 61/2001 од 07.09.2001 година, во региста-

рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации поднесено од Здружението на 
граѓани МАК ЦЕРТ со седиште во Скопје, на ул. "Ди-
мо Хаџи Димов" бр. 41 во Општина Кисела Вода. 

Целите и задачите на здружението се: потврдува-
ње на усогласеноста на системите за квалитет во тр-
говските друштва, институции и компании со барања-
та на меѓународните и националните стандарди за ква-
литет, давање на мислење за соодветноста на изјавата 
за заштита на животната средина, потврдување на сис-
темот за управување со заштитата на животната сре-
дина во согласност со меѓународните стандарди, како 
и со националните стандарди, закони, гранкови и дру-
ги прописи, изработка на безбедносни и еколошки 
проценти, елаборати и студии, издава сертификати 
(потврди за ускладеноста) пропишани според ИСО 
9000, ИСО 14000 и други меѓународни стандарди, за 
што се води евиденција како и на други прописи и ин-
терни акти за управување со квалитетот. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондации Здружението на гра-
ѓани МАК ЦЕРТ се стекнува со својство на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
61/2001. (22629) 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации под реден број 46 за 2001 година се врши 
упис на основање на здруженија на граѓани со име 
фудбалски клуб "Галичани" од с. Галичани. 

Како основни цели и задачи на клубот се придонес 
во развојот на спортот и физичката култура во оп-
штината, придонес во развојот, усовршувањето и 
унапредувањето на фудбалот во општината, придонес 

во остварувањето на статусот на клубот, фудбалери-
те, тренерите и спортските работници, учество во 
фудбалско првенство, придонес во обезбедување на 
регуларно првенство, обезбедување на нормални ус-
лови за одигрување на првенствени средби, безбедно 
одигрување на натпревари на сопствено фудбалско иг-
ралиште, спречување на партиско и политичко дејс-
твување во клубот и други цели и задачи. 

Седиштето на клубот е во село Галичани. 
Лица овластени за застапување и преставување во 

клубот се Велјаноски Стеванче - претседател на клу-
бот и Звездакоски Томе - директор-секретар на клу-
бот. 

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 46/2001. 
(22782) 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации под реден број 48 за 2001 година се врши 
упис на основање на здружението на граѓани со име 
Центар за афирмација на цивилните вредности "АРИ-
ЈАДНА" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
афирмација на цивилните вредности во сите вреднос-
ти од сите сфери од човековите духовни активности 
посебно во културата, унапредување и подобрување 
на меѓуетничките односи на граѓаните на Општина-
Прилеп, развивање на граѓанската толеранција и со-
работка, соработка со слични здруженија и со сите ху-
манитарни организации во земјата и странство, заш-
тита на граѓанската слобода и правата на граѓаните, 
спречување на појава на компликации и разрешување 
на конфликти во меѓуетничките односи, обука на гра-
ѓаните за работа со компјутери, доделување на хума-
нитарна помош, организирање на хуманитарни орга-
низации, финансиска помош на талентирани деца, 
унапредување на здравството, зачувување на култур-
ното наследство, планирање на семејството и други 
цели. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
"Панде Чесноска" бр. 15. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
здружението се Синадиноска Барбара и Ристески Бла-
гоја. 

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 48/2001. 
(22783) 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации по реден број 47 за 2001 година се врши 
упис на основање на здружение на граѓани со име 
ЕКОЛОШКО ДРУШТВО "СОНЦЕ" од Прилеп. Ка-
ко основни цели и задачи на друштвото се: поттикну-
вање, омасовување, развој и унапредување на еколош-
ките активности, унапредување на културата во еко-
логијата на територија на Општина-Прилеп, коорди-
нирање на програмските активности поуспешно пре-
зентирање на екологијата кај нас и во светот, унапре-
дување на здравата животна средина, учество и орга-
низирање на државни и меѓународни семинари и кур-
севи од областа на екологијата, соработка со сите еко-
лошки друштва и друго. 

Седиштето на друштвото е во Прилеп, на ул. "Го-
це Делчев" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото е Конески Љупчо од Прилеп, ул. "Егејска" 
бр.112 - претседател. 

Од Основниот суд Прилеп, Рег.Згф.бр. 47/2001. 
(22784) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег. 
Зг. бр. 37/98 од 20.01.1999 година во регистарот за 
Здруженија на граѓани и фондациите го запиша след-
ното: Се одобрува упис во регистарот за здруженија 
на граѓани и фондациите на Информативен центар за 
церебрална парализа - Скопје, под името Информати-
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вен центар за церебрална парализа Скопје, со седиште 
на здружението во Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 
74, Скопје, Општина Кисела Вода, а во односите со 
странство Здружението Ке го употребува името на 
Здружението на англиски јазик кое гласи: Инфо цен-
тер фор церебралпалси - Скопје. 

Дејствувањето и работата на Здружението е на те-
риторијата на Република Македонија, а основните це-
ли и задачи се: обезбедување стручни совети, примена 
на искуства, обезбедување стручна литература, сора-
ботка со институции и организации во земјата и во 
странство, обезбедува ортопедско - ортотичко - трау-
матолошки помагала, апарати, координирање и по-
мош во упатување на лица заболени од церебрална па-
рализа на лекување во трауматолошки центар и кли-
ники во земјата и во странство, информативно научна 
едукација за работа со персонални сметачи, помош 
при вработување, за сите лица заболени од оваа и на 
неа слични болести, како и за нивните семејства. 

Лице овластено за вршење на работите за упис на 
Здружението на граѓани е Драган Димитровски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. Зг. бр. 37/98. 
(22781) 

Основниот суд Тетово, со решение рег. згф.бр. 
15/2001 година од 15.08.2001 година, го запиша следно-
то: Во регистарот за здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 15/2001 се запишува Здружение на 
граѓани- атлетски спортски клуб "СТУДЕНТИ" од 
Тетово - Тетово, со седиште во Тетово во новиот ГТЦ 
локација 15. Работата и активноста на атлетски спорт-
ски клуб ќе се однесува на развој и унапредување на 
атлетски спорт, учество во спортски атлетски натпре-
вари и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
клубот е Општина Тетово и подрачјата на ново наста-
натите општини од поранешната Општина Тетово. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да почне со работа од 15.08.2001 година. 

Од Основниот суд Тетово, Рег.Згф. бр. 15/2001. 
(22907) 

Основниот суд Тетово, со решение рег. згф.бр. 
19/2001 година од 11.07.2001 година, го запиша следно-
то: Во регистарот за здруженија на граѓани и фонда-
ции под рег. бр. 19/2001 се запишува Здружение на 
граѓани - Центар за развој на дијалог Тетово, со скра-
тено име ЦРД со седиште во Тетово на ул." Илинден-
ска" бб. 

Работата и активноста на Здружението ќе се одне-
сува на промовирање на меѓуетничката соработка и 
толеранција, набљудување на избори, унапредување 
на соработка и толеранција меѓу граѓаните, помош на 
невладините организации во РМ, како и помош на 
граѓаните во остварување на нивните права. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
центарот за развој на дијалог е подрачјето на РМ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и можат да почнат со работа од 11.07.2001 
година. 

Од Основниот суд Тетово, Рег.Згф. бр. 19/2001. 
(22908) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 25/2001, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на граѓани Пин-
понгарски клуб "Охрид" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: Развој на пин-
понгарскиот спорт во Република Македонија, утврду-
вање на политика и програма за организација и рабо-
та на клубот на подолг рок, работа со најмали катего-
рии, како главен услов за подигнување на спортскиот 
дух кај децата и оттргнување од најголемите зла на де-

нешнината (дрога, алкохол и т.н.), донесување на план 
и стратегија за финансирање и развој на работата на 
клубот во пошироки рамки, води документација за ре-
гистрација на играчи во клубот, одржани пин-понгар-
ски натпревари, листа на рекорди, освоени титули и 
медалји, се грижи за набавка и одржување на неопход-
ната опрема и реквизити потребни за работа на клу-
бот, се грижи за подобрување на материјалната осно-
ва за работа на клубот, комуницира со локалната са-
моуправа за статусот, потребите условите за работа 
на клубот. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул."Прва 
Македонска ударна бригада" бр. 46, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Симеонов Владко ул."Прва Македонска ударна брига-
да" бр. 64, Охрид. 

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 25/2001. 
(22909) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 24/2001 од 18.09.2001 се запишува 
здружението на граѓани под име: Здружение на граѓа-
ни Културно уметничко друштво "Илинден" од с. Вел-
гошти. 

Здружението на граѓани има за цел: негувањето и 
развивањето на фолклорните и културните традиции 
на Македонија, преку издавање на народни песни и иг-
ри. За остварување на целта и задачата за која што е 
основано културно-уметничкото друштво истото ќе 
организира: учење на народни песни и игри на негови-
те членови, презентирање на македонскиот фолклор 
на јавни, домашни и меѓународни манифестации, фес-
тивали, семинари и други форми на презентирање. 

Седиштето на здружението е во с. Велгошти - Ох-
рид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ѓорески Илче од с. Велгошти. 

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 24/2001. 
(22910) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 23/2001 од 18.09.2001 година, се 
запишува здружението на граѓани под име: Здружение 
на граѓани Тениски клуб "Пласидо" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: развој на те-
нискиот спорт во Охрид и Р. Македонија, донесување 
програми за развој и унапредување на работата на 
Клубот, учествува во реализација на системот на нат-
превари што го организира Тенискиот сојуз на Маке-
донија, прифаќа организација на тениски натпревари 
за сите категории, како и организација на меѓународ-
ни средби во тенис, кои ќе му ги довери ТСМ, органи-
зира тренажен процес и подготовки на членови на 
Клубот, реализира Програма за надградба на стручни-
те кадри во Клубот, дава иницијатива за соработка со 
организации кои реализираат Програма што се зна-
чајни за развојот на тенис спортот и Клубот, води до-
кументација за своето членство, води документација 
за одржаните тренинзи, натпревари кои ги организира 
Клубот и издава Годишен билтен на Клубот, се грижи 
за набавка и одржување на неопходната опрема, рек-
визити за организација на тренинг и натпревари за 
своите членови, се грижи за подобрување на матери-
јалната основа за работа на Клубот, води евиденција 
за спортистите, спортските работници, тенис школа и 
секциите, води грижа за здравствената заштита на ак-
тивните членови на Клубот, да извршува и други ра-
боти и задачи утврдени со Законот за спорт, Статутот 
и други акти. 

Седиштето на здружението е во Охрид на булевар 
"Туристичка" бр. 4/I/4, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е Бо-
ре Размоски од Охрид, булевар "Туристичка" бр. 4/I/4, 

Од Основниот суд Охрид, Рег. Згф. бр. 23/2001. 
(22911) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 282/2001 од 20.09.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги ДЕНИ Дејан-ДООЕЛ 
Скопје, со седиште на ул. "Тале Христов" бр. 1/65, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-436185 и регистар-
ска влошка 02020018?-8-03-000, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
ДПТУ ДЕНИ Дејан-ДООЕЛ Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22877) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 200/2001 од 18.09.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет, графика и пропаганда РЕСАВА ДОО увоз-
извоз Скопје, со седиште на ул. "Црноризец Храбар" 
бр. 17-а, со жиро сметка 40100-601-307259 и регистар-
ска влошка 1-55462-0-0-0, при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие РЕСАВА од Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22808) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 285/2001 од 20.09.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Друштво за 
сообраќај, трговија и услуги РИКИ КОМПАНИ Рис-
то ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Јужно Морав-
ски Бригади" 1, бр. 5-1, Скопје, со жиро сметка 40110- 
601-440195 и регистарска влошка 02018550?-8-01-000, 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот ДСТУ РИКИ КОМПАНИ Рис-
то ДООЕЛ се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22715) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 64/2001 од 02.07.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Трговско 
друштво за производство, промет и услуги ИГЕН 
ИГЕН-ЕООД и др. ДОО, со седиште на ул. "Модест 
Мусоргски" бр. 2/1-1, со жиро сметка 40110-601-386951 
и регистарска влошка 1-68380-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, промет и услуги 
ИГЕН ИГЕН-ЕООД и др. ДОО се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22709) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
107/2001 од 17.09.2001 година, над Трговец поединец 
ТЕКИЛА с. Кравари, ул. "Солунска" бр. 3, дејност 
угостителство, со жиро сметка 40300-601-92862 при 
ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22786) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
111/2001 од 18.09.2001 година, над Друштво за трговија 

на големо и мало Радио Центар Елица ДООЕЛ увоз-
извоз Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 42, дејност трго-
вија, со жиро сметка 40300-601-21449 при ЗПП филија-
ла Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22787) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
40/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за транспорт, услуги и трго-
вија Стојкоски Драган ЕВРО-ТРАНС увоз-извоз 
ДОО Кичево, со жиро сметка 40320-601-97325 при 
ЗПП експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво ЕВРО-ТРАНС Стојкоски Драган 
ДОО Кичево поради немање на средства согласно 
член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (22790) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 41/2001 од 24.08.2001 година, отворена е 
стечајна постапка над Друштво за производство на го-
лемо и мало увоз-извоз АС-ТЕКС Аслан ДООЕЛ од 
Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената 
стечајна постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22785) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 235/2001 од 24.07.2001 година, се 
отвора стечајна постапка над должникот Производно, 
трговско и услужно друштво ЈОМА-ТРАДЕ-ИНЖЕ-
НЕРИНГ Жарко ДООЕЛ со седиште на ул. "Влади-
мир Комаров" бр. 29/1-14, со жиро сметка 40100-601- 
391168 и регистарска влошка 02014932?-8-01-000, при 
регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот ПТУД ЈОМА-ТРАДЕ-ИНЖЕНЕ-
РИНГ Жарко ДООЕЛ се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22857) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 173/2001 од 20.09.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија на големо и мало ВЕСТИМ-
ПЕХ ЦО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Баница" бр. 29, со жиро сметка 40100-601-88602 и ре-
гистарска влошка 1-11176-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија ВЕСТИМ-
ПЕХ Скопје се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22814) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 176/2001 од 20.09.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги АЛБЕДО Дарко ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на ул. "12 Македонска Брига-
да" бр. 34 а, со жиро сметка 40100-601-278782 и регис-
тарска влошка 02006037-8-03-0-0-0, при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги АЛБЕДО 
Дарко ДООЕЛ Скопје се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22780) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 122/2001 од 24.09.2001 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПУТ КИТАН Дамјан Китанов и др. ЈТД од Струми-
ца, со жиро сметка 41300-601-45585 што се води при 
ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, по-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (22880) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
107/2001 од 13.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за производ-
ство, услуги, транспорт и трговија на големо и мало 
Зоран Попетрески и др. СТЕЛА 5 увоз-извоз Прилеп 
ДОО, со седиште на ул. "Велебит" бр. 27, запишан во 
регистарска влошка 01003848?-3-03-000 на Основниот 
суд Битола, со предмет на работење такси превоз, со 
жиро сметка 41100-601-24305 при ЗПП Прилеп. 

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

Стечајната постапка према должникот се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22881) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
104/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец за услуги и тр-
говија на мало Бранислав Конески ТИП-ТОП ТП 
Прилеп, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 50 во 
Прилеп, запишан во регистарска влошка 01001343?-6-
1-000 на Основниот суд Битола, со предмет на работе-
ње одржување и поправка на возила, со жиро сметка 
41100-601-41565 при ЗПП Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (22882) 

Основниот суд во Прилеп, со решение од 
17.09.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Производно трговска услужна задруга 
ММ Близнаци увоз-извоз ПО Прилеп, со седиште во 
Прилеп, Бизнис центар "К. Јосифоски" бр. 52, со деј-
ност друга трговија со мешовити стоки, со жиро смет-
ка 41100-601-40232 при ЗПП филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (22888) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
100/2001 од 10.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, услу-
ги, превоз, трговија на големо и мало ДА-И ДА увоз-
извоз Димоски Стево ДООЕЛ, со седиште во Прилеп, 
ул. "Осоговска" бр. 60, запишан во регистарска влош-
ка 01008619?-6-01-000 на Основниот суд Битола, со 
предмет на работење производство на прехранбени 
производи и пијалаци, со жиро сметка 41100-601-25861 
при ЗПП Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради престојна 
неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22889) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
105/2001 од 11.09.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за трговија, производ-
ство, и услуги ДАК ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со се-
диште на ул. "Тодор Паница" бр. 7 во Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка 01012193?-8-01-000 на Ос-
новниот суд Битола, со предмет на работење трговија 
на мало со текстил, со жиро сметка 41100-601-53766 
при ЗПП Прилеп. 

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

Стечајната постапка према должникот се отвора 
поради престојна неизбежна неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22890) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
106/2001 од 13.09.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Производно прометна и услужна зад-
руга ЕСМЕР с. Лажани ПО Прилеп, со седиште во с. 
Лажани, запишан во регистарска влошка 2-639 на Ос-
новниот суд Битола, со предмет на работење такси пре-
воз, со жиро сметка 41100-601-40526 при ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка кај должникот не се спрове-
дува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22891) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 21/2000 од 15.02.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот ТП РЕКАП-
РОМ увоз-извоз ЦО од с. Скудриње, но истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот ТП РЕКАПРОМ од с. Скудриње, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (22892) 

ЛИКВИДАЦИИ I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 274/01 од 23.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"СКАЛА - ИМПЕКС" ДОО, ул."Петар Ацев" бр. 18, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-226404. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски, Скопје, ул."Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22949) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 272/01 од 23.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало транспорт 
и други услуги "МИСА ПРОМ" ЦО експорт-импорт, 
ул. "Павле Илиќ" бр. 5/2-12, со жиро сметка бр. 40100- 
601-220533. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски, Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 72/2-А. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22948) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 238/01 од 29.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие на големо и мало 
извоз-увоз шпедиција и услуги "БУНДА И СИНО-
ВИ" ц.о. Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39, со жиро 
сметка бр. 40100-601-430358. 

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Бун-
далески од Скопје, бул."Кочо Рацин" бр. 28/39. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22809) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 237/01 од 28.06.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, услуги, пос-
редување, превоз на патници на стоки "АГАМ" увоз-
извоз ЦО Скопје, ул. "Дебарска" бр. 114, со жиро сме-
тка бр. 40100-601-43645. 

За ликвидатор се определува лицето Марија Или-
јева од Скопје, ул."Ленинова" бр. 14, тел. 130-318. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 288/01 од 13.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ус-
лужно, прометно претпријатие "ПРОФОТО" ДОО 
експорт-импорт Скопје, бул."Илинден" бр. 49/2-10, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-282724. 

За ликвидатор се определува лицето Гоерги Божи-
новски од Скопје, ул."Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 290/01 од 13.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија 
"ЈУГО АУТО" ДОО, ул."Партизански Одреди" бр. 8, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-134888. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, ул"Коста Новаковиќ" бр. 8, Скопје. 

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

Од Оснвониот суд Скопје I - Скопје. (22945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 206/01 од 02.07.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ХИССАР 
КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт Скопје, бул. "Парти-
зански Одреди" бр. 9, со жиро сметка бр. 40110-601- 
109330. 

За ликвидатор се определува лицето Џилвиџиева 
Сузана од Скопје, ул."11 Октомври" бб реон 9. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 822/00 од 29.03.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"УНИВЕРЗАЛ М - 4" ЦО увоз-извоз Куманово, ул. 
"Радое Димиќ" бр. 14, со жиро сметка бр. 40900-601- 
10147. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветко-
вски од Куманово, ул."Теофан Економов" бр. 30. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15-30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 520/99, од 30.06.2000 година е заврше-
на ликвидацијата над Трговско претпријатие "МАВА-
КС" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул."Пролет" бр. 
1/18, и жиро сметка 40100-601-143917, отворена со ре-
шение на овој суд од 01.04.1999 година, и трговското 
претпријатие се брише од регистарот кој го води овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II. Л.бр. 82/01, донесено од овој суд на 
13.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "ИНАС" 
увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Анкарска" бр. 21, и 
жиро сметка 40120-601-357676 и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I. Л.бр. 783/99, донесено од овој суд на 
14.09.2001 година е завршена ликвидацијата над Гра-
фичко, трговско, услужно претпријатие "ДС - ГРА-
ФИКА" П.О. од Куманово, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 
46/2-8, и жиро сметка 40900-601-34527 и истото се бри-
ше од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23059) 

Основниот суд во Штип, со решение П.трег.бр. 
436/2001 од 01.07.2001 година е отворена ликвидациона 
постапка над Друштво за забавни игри и трговија 
"СОНИК" ДОО Штип, но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за забав-
ни игри и трговија "СОНИК" ДОО Штип, се запира. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од судскиот регистар што се 
води при овој суд. 

Ова решение да се објави " Службен весник на РМ". 
Од Основниот суд во Штип. (22925) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 95/01 од 20.09.2001 година, е отворена ликвидаци-
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она постапка над Приватно претпријатие на големо и 
мало за трговија "СЛОБОДА" - Босилово, но поради 
немање на материјални средства постапката се заклу-
чува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија-
та што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (22926) 

Со решение Л.бр. 106/01 од 12.09.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над Друштво за произ-
водство, преработка, трговија и услуги "РОКИ - АЛ" 
ДООЕЛ увоз-извоз Штип, но истата не се спроведува 
бидејќи должникот не располага со имот за покрива-
ње на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, преработка, трговија и услуги "РОКИ -
АЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Штип, се запира. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се 
води при овој суд. 

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

Од Основниот суд во Штип. (22928) 

Со решение Л.бр. 116/01 од 13.09.2001 година е от-
ворена ликвидациона постапка над Прептријатие во 
приватна сопственост за друмски сообраќај, трговија 
на големо и мало увоз-извоз "КИРК КОМЕРЦ" п.о. 
с.Русинова Берово, но истата не се спроведува бидејќи 
должникот не располага со имот за покривање на тро-
шоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Прептријатие во 
приватна сопственост за друмски сообраќај, трговија 
на големо и мало увоз-извоз "КИРК КОМЕРЦ" п.о. 
с.Русинова Берово, се запира. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар што се во-
ди при овој суд. 

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

Од Основниот суд во Штип. (22931) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 87/01 од 24.09.2001 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над ППС "БЛАГОВО" с.Стар Караор-
ман, но поради немање на материјални средства пос-
тапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија-
та што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (23343) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 123/01 од 24.09.2001 година, е отворена ликвидаци-
она постапка над Претпријатие за производство, трго-
вија и услуги "СТАМБОЛ"п.о. Струмица, но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија-
та што се води при Основниот суд во Штип. 

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ". 

Од Основниот суд во Штип. (23346) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. 
"Петар Манџуков" бр. 23/6, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.трег.бр. 1195/01 објавува дека Друштвото за 
трговија на големо и мало и интелектуални услуги 
"МАТВЕСТ BK" Велибор и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул."Божидар Бајковиќ" бр. 55, со број на жиро 
сметка 40100-601-412793 отворена при ЗПП филијала 
40100 е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (22791) 

Ликвидаторот Илија Мирчески од Скопје, ул. "12-
та Ударна Бригада" бр. 38-А, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П.трег.бр. 2281/01 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "АЛКО - ТРЕЈД" 
Панта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со број на жиро 
сметка 40100-601-267308 отворена при ЗПП филијала 
40100 е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања по објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со 
пријава во два примероци со докази, а најдоцна од пос-
ледната објава. 

Од ликвидаторот. (22798) 

Ликвидаторот Исаки Евзо од Куманово, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје со решение П.трег.бр. 2206/01 објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало "КИТКА 
КОМЕРЦ" Неџабир и Евзи ДОО увоз-извоз Кумано-
во, со број на жиро сметка 40900-601-5299 отворена 
при ЗПП филијала Куманово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (22728) 

Ликвидаторот Драган Тасевски од Куманово, ул. 
"Живко Чало" бр. 92, тел. 031/29-535, 070/534-696, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд Ско-
пје I - Скопје со решение П.трег.бр. 2310/01 објавува 
дека Трговското друштво за производство, услуги, 
угостителство и трговија "БЕХАРИ" Неџат и Селим 
ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Борис Кидрич" бр. 40 
и со број на жиро сметка 40900-601-48428 отворена 
при ЗПП филијала Куманово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (23311) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на К.П. 3096 дел 1 на место викано "Бранеј-
нца" кл. 1 во површина од 2233 мкв, заведена во посе-
довен лист бр. 3217 за К.О. Ресен, сопственост на про-
давачот Стрезовски Славе Борис од Ресен, за цена од 
150.000,00 ден. 
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките, 
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(22903) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел само 
површина од 500 м2 која на лице место претставува по-
себна парцела заведена под К.П. бр. 34/32 нива од 6 
класа на м.в. "ГРУДОЈЦА" заведена во П.Л. бр. 167 за 
К.О. Бањица, сопственост на Ајдини Фаик Алинафи 
од с. Д. Бањица за купопродажба цена од 180.000,00 
(сто осумдесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) да во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А. (22904) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. 
бр. 30/259 нива од 7 класа на м.в. "ГРАИШТЕ" во по-
вршина од 2500 м2 заведена во П.Л. бр. 1123 за К.О. 
Дебреше, која катастарска парцела на л.м. е поделена 
на 4 посебни парцели во подеднаква површина со за-
еднички пат сопственост на Дукоски Трпев Атанас од 
Гостивар, ул. "П. Попоски" бр. 6 за вкупна купопро-
дажна цена од 396.000,00 (тристотини деведесет и 
шест илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) да во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А. (22905) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска 
култура нива, на КП. бр. 1270 во м.в. "Караташ" класа 
2, во површина од 5059 м2, заведена во Имотен лист 
бр. 17731 за КО Прилеп, за цена од 120.000,00 денари, 
сопственост на Ѓорѓиески Илија Благоја од Прилеп, 
со стан на ул. "Тризла" бр. 121. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенствено купу-
вање. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓио-
ска" бб. (22906) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. 
бр. 29/150-2 нива од 7 класа на м.в. "ГРУДАЈЦА" во 
површина од 206 м2 заведена во П.Л. бр. 2101 за К.О. 
Бањица, сопственост на Селмани Селман Јусуф од 
Гостивар, ул. "И.Л. Рибар" бр. 112 за купопродажна 
цена од 120.000,00 (стотини дваесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се 
продава) да во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Брат-
ство" бр. 5-А. (22693) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 1689 дел на место викано "Починалиште" кл. 4 
во површина од 305 мкв, заведена во имотен лист бр. 
690 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Еминов-
ски Јусуф Рафет од Ресен, за цена од 22.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, 
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(22694) 

Се продава недвижен имот, и тоа: шума, на КП бр. 
121, во м.в "Долно Садово" класа 3, во површина од 
2042 м2, нива на КП. бр. 122/1, во м.в. "Долно Садово", 
класа 3, во површина од 6578 м2, шума на КП. бр. 122/2 
во м.в. "Долно Садово" класа 3, во површина од 113 
м2, нива на КП. бр. 122/2, во "Долно Садово", класа 3, 
во површина од 4440 м2, шума на КП. бр. 123 м.в. 
"Долно Садово", класа 3, во површина од 420 м2, нива 
на КП. бр. 124 м.в. "Долно Садово" класа 3 во повр-
шина од 1121 м2 и шума на КП. бр. 125 м.в. "Долно Са-
дово" во површина од 300 м2, сите заведени во имотен 
лист бр. 279 за КО Беровци, за цена од 320.000,00 дена-
ри, сопственост на Мањовски Мањо од Прилеп, со 
стан на ул. "И. Дреноски" бр. 5. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со погоренаведената 
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-
но го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка Ѓорѓио-
ски" бб. (22695) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и. овош-
тарни на К.П. 4407 на место викано "Рибник" кл. 2 во 
површина од 2566 мкв, заведена во поседовен лист бр. 
4566 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Сулче 
Бари Сељаедин од Ресен, за цена од 110.000,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките, сопс-
твениците 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 Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 

(22696) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Палику-
ра", К.П. 197, дел 3, план 000, скица 000, место викано 
"Маркова Лака", катастарска култура-нива класа 2, со 
вкупна површина од 1.869 м2, евидентирано во Имотен 
лист бр. 229, издаден од Државен завод за геодетски 
работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понуда-
та, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Ка-
вадарци. (22792) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 5710/2, пл. 013, ск. 013, на в.м. "Големи Уши", 
класа 6 со површина од 394 м2 за 9.600,00 денари заве-
дена на Имотен лист број 4598 за КО Кавадарци 1 вон 
сопственост на Маја Китанова од Кавадарци, ул. "Ра-
шатани" бр. 10. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(22794) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: и. лозје на 
К.П. бр. 2994/2, пл. 055, ск. 574, на в.м. "Тополовац", 
класа 3 со површина од 5377 м2 за 75.000,00 денари за-
ведена на Имотен лист број 826 за КО Росоман сопс-
твеност на Марика Младенова од Кавадарци, ул. "Нов 
Белград" бр. 7. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(22795) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. бр. 432, пл. 006, ск. 037, на в.м. "Лагот", класа 3 со 
површина од 11871 м2 за 128.000 денари заведена на 
Имотен лист број 145 за КО Паликура сопственост на 
Јадранка и Никола Атанасови од Кавадарци, ул. "Ца-
но Поп Ристов" бр. 14. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотар Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(22796) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1353991/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Вељановски Дејан, ул. "Пролетерска" бр. 44, Скопје. 

(22932) 
Пасош бр. 279931/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Калина Србиновска Курчиска, ул. "Н.Русински" бр. 
8/2-12, Скопје. (23021) 

Пасош бр.1220363 на име Патриот Бакту, Дебар. 
(23030) 

Пасош бр.663049 на име Ангелоски Јоне, с.Мороиш-
та, Струга. (23088) 

Пасош бр.1320710 на име Калајџиески Зоран,Струга. 
(23089) 

Пасош бр. 1415280/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Грковски Бошко, ул. "Ј.Лукаревски" бр. 5/1-1, Скопје. 

(23092) 
Пасош бр.1260074 на име Костуранов Миле, ул. "А. 

А. Борче" бр. 47, Струмица. (23095) 
Пасош бр. 815726/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Сузана Младеновска, нас. Илинден, ул. 2 бр. 90, Ско-
пје. (23100) 

Пасош бр.884484 на име Емини Атлије, ул."П. Одре-
ди" бб, Кичево. (23101) 

Пасош бр.1115145 на име Мехмеди Елфим, с.Бачиш-
та, Кичево. (23102) 

Пасош бр.1255591 на име Беќири Нусрет, Гостивар. 
(23109) 

Пасош бр. 1098150 издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадани Муса, ул. "П.Георгиев" бр. 111, Скопје.23113 

Пасош бр.1492731 на име Муслиу Алајдин, Струга. 
(23121) 

Пасош бр.1336698 на име Томов Никола, с.Ињево, 
Радовиш. (23122) 

Пасош бр. 1377630 на име Шукри Емин, ул."378" бр. 
12, Скопје. (23288) 

Пасош бр. 725611 на име Хаскај Јмурзат, ул." Бајрам 
Шабани" бр. 22, Скопје. (23289) 

Пасош бр. 1319114 на име Уштеленица Фламур, ул. 
"Јордан Зафировски" бр. 15, Дебар. (19213) 

Пасош бр. 1319162 на име Фитим Фида, ул."Али Зен-
госки" бб, Дебар. (20259) 

Пасош бр. 0235193 на име Кочи Фатбарда, ул."Цавид 
Уштеленица" бр. 81, Дебар. (22498) 

Пасош бр. 1035583 на ием Менан Исмаиловски, ул. 
"Срем" бр. 17, Битола. (22846) 

Пасош бр.1408447 на име Алексовски Ванчо, с.Град, 
Делчево. (23209) 

Пасош бр. 0979609/97 издаден од ОВР - Кр. Паланка 
на име Тони Стоименов, ул. "Г.Делчев" бб, Крива Па-
ланка. (23298) 

Пасош бр. 224300 издаден од УВР Штип на име Нас-
ков Димче, с. Стар Караорман, Штип. (23334) 

Пасош бр.0953810 на име Андонов Николчо, с.Иње-
во, Радовиш. (23340) 

Пасош бр.1202053 на име Демири Зирафете, с.До-
барце, Тетово. (23347) 

Пасош бр.1482285 на име Фарије Шерифи, Тетово. 
(23348) 

Пасош бр.993776 на име Саит Бајрами, Тетово.23353 
Пасош бр.826341 на име Рамани Неџмије, с.Белови-

ште, Гостивар. (23354) 
Пасош бр.1340954 на име Рахмани Хамид, с.Лакави-

ца, Гостивар. (23356) 
Пасош бр.1468196 на име Цемал Мемедов, ул."С.За-

хов" бр. 5/9, Струмица. (23362) 
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Пасош бр.1458234 на име Абиљ Весели, ул."7 Алба-
нска бригада" бр. 75, Скопје. (23385) 

Пасош бр.1550710 на име Ајдари Дашурие, ул. "Раш-
тански пат" бр. 54, Скопје. (23392) 

Чекови од тековна сметка бр. 11722713 со бр. 50936 
35, 5093636 и 5093637 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Доневска Галинка, Скопје. (23022) 

Чекови од тековна сметка бр.1097/97 од бр. 0000193 
001 до 0000193005 и 0000092727 издадени од Македон-
ска банка-Ресен на име Камбуровски Стојче, Ресен. 

(23041) 
Чекови 10 на име Ѓорѓеска Јованка, Тетово. (23106) 
Чекови од тековна сметка бр. 13888084 од бр. 

4824478 до бр.4824501 издадени од Комерцијална бан-
ка АД Скопје на име Алулоски Игор, Скопје. (23290) 

Чекови од тековна сметка бр. 10848683 од бр.5425065 
до бр. 5425071 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Олга Коцева, Скопје. (23297) 

Чекови од тековна сметка бр. 11609670 со бр. 
4872667, 4930908 и 4930909 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Филипашиќ Емилија, Скопје. 

(23299) 
Чек од тековна сметка бр.14012406-09 на име Драган 

Докоски, Струга. (23280) 
Чекови 6 (шест) од тековна сметка бр.14006479-09 на 

име Пижула Мирјана, Охрид. (23284) 
Чек од тековна сметка бр.08326508 со бр.0070050 

73963 издаден од Комерцијална банка на име Крстева 
Даринка, Скопје. (23386) 

Работна книшка на име Велковска Билјана, Скопје. 
(22927) 

Работна книшка на име Секулоски Мирослав, Ско-
пје. (22979) 

Работна книшка на име Мијалче Стојанов, Кочани. 
(23083) 

Работна книшка на име Владо Калафов, Кочани. 
(23084) 

Работна книшка на име Методија Петров, Битола. 
(23097) 

Работна книшка на име Ристо Крстевски, Битола. 
(23098) 

Работна книшка на име Дурмиши Берат, Гостивар. 
(23111) 

Работна книшка на име Зелбери Елези, Куманово. 
(23117) 

Работна книшка на име Николовски Славче, Крива 
Паланка. (23119) 

Работна книшка на име Шефи Демири, Охрид. 23120 
Работна книшка на име Виолета Митевска, Штип. 

(23124) 
Работна книшка на име Зоран Димишковски,Скопје. 

(23305) 
Работна книшка на име Исаески Златко, Скопје. 

(23139) 
Работна книшка на име Стојановиќ Благица, Скопје. 

(23164) 
Работна книшка на име Васил Трампевски, Битола. 

(23228) 
Работна книшка на име Мамудова Севим, Битола. 

(23240) 
Работна книшка на име Митревски Ацо, Кичево. 

(23242) 
Работна книшка на име Чатлеска Снежана, Прилеп. 

(23244) 
Работна книшка на име Сулеман Шемши, с. Блаце, 

Скопје. (23325) 
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Работна книшка на име Роци Јетон, Струга. (23337) 
Работна книшка на име Главинчески Драган,Струга. 

(23339) 
Работна книшка на име Михајловски Влатко,Скопје. 

(23389) 
Работна книшка на име Панајотова Јадранка, с.Ара-

чиново, Скопје. 
Воена книшка на име Зоран Митровски, Куманово. 

(23026) 
Воена книшка на име Драги Стојанов, Радовиш.23090 
Воена книшка на име Стојановски Жифко, Скопје. 

(23112) 
Воена книшка на име Горан Стојановиќ, Куманово. 

(23115) 
Воена книшка на име Самет Мустафи, Куманово. 

(23116) 
Воена книшка на име Блажески Срѓан, Скопје.23300 
Воена книшка на име Ѓорѓи Павлевски, Скопје.23301 
Воена книшка на име Абедин Дураковски, с. Јурум-

лери, Скопје. (23138) 
Воена книшка на име Асани Адем, Скопје. (23293) 
Воена книшка на име Влатко Ристевски,Скопје.23312 
Воена книшка на име Стојанова Велика, Велес.23345 
Воена книшка на име Костовски Игор, Велес. 23357 
Свидетелства и диплома на име Ељвер Ајвази, Ку-

маново. (23024) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Елена, 

Кочани. (23044) 
Свидетелство за 4 година на име Раман Идризи, Ст-

руга. (23087) 
Свидетелство на име Аломеровиќ Едип, Прилеп. 

(23103) 
Свидетелство на име Смилески Синиша, Мак. Брод. 

(23105) 
Свидетелство за 2 година на име Јусуф Емшија, Те-

тово. (23108) 
Свидетелство на име Мирослав Петроски, Гостивар. 

(23110) 
Свидетелство на име Димитровска Марина, Кочани. 

(23114) 
Свидетелство на име Дејан Илиевски, Крива Палан-

ка. (23118) 
Свидетелство за 4 година на име Левкова Сузана, 

Штип. (23123) 
Свидетелство за 1 година издадено од "Јахја Кемал" 

на име Митковска Јана, Скопје. (23303) 
Свидетелство на име Ајдинов Окимија, Нов Дојран. 

(23205) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ебримов Реик, 

Делчево. (23210) 
Свидетелство на име Чурлинова Билјана, Прилеп. 

(23243) 
Свидетелства за 1, 2, и 3 година на име Идризи Саби-

на, Тетово. (23248) 
Свидетелство на име Рамадани Мерибе, Тетово. 

(23252) 
Свидетелство за 5 и 6 одделение на име Дурим Али-

ми, Тетово. (23254) 
Свидетелство на име Идриз Садику, Гостивар. 23277 
Свидетелство на име Симеонова Веселка, Кочани. 

(23336) 
Свидетелство за 8 одделение на име Антонио Кафе-

џиски, Радовиш. (23341) 
Свидетелство за 8 одделение на име Милошева Јова-

нка, Велес. (23342) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Блерим Тахири, 
Тетово. (23349) 

Свидетелство на име Хикмете Фејзулаи, Тетово. 
(23350) 

Свидетелство на име Холмиде Фејзулаи, Тетово. 
(23352) 

Свидетелство за 8 одделение на име Фљорим Џемаи-
ли, Скопје. (23387) 

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Машо-
виќ Нермина, Скопје. (23388) 

Свидетелство за 3 одделение од ОУ за возрасни на 
име Панајотова Јадранка, с.Арачиново, Скопје. 

Ученичка книшка на име Младеновски Гоце од ДСУ 
"Димитар Карагозов", Скопје. 

Ученичка книшка издадена од ДУФК "М.М.Брицо" 
Скопје на име Митреска Билјана, Скопје. (23330) 

Индекс бр. 15190 издаден од Машински факултет на 
име Јусуфи Агим, Скопје. (23304) 

Возачка дозвола на име Николов Мите, Штип. 23093 
Диплома на име Раман Идризи, Струга. (23086) 
Диплома на име Даниела Николова, Штип. (23091) 
Диплома издадена од ЕТУЦ "Михјло Пупин" Скопје 

на име Евтимовски Виктор, Скопје. (23275) 
Диплома и 4 сведителства на име Зута Шериф, Стру-

га. (23338) 
Диплома на име Здравков Горан, Св.Николе. (23125) 
Здравствена книшка на име Благој Цветковски, Би-

тола. (23096) 
Здравствена книшка на име Христијан Цветковски, 

Битола. (23099) 
Здравствена книшка на име Петар Хаџи Димо, Ве-

лес. (23278) 
Здравствена книшка на име Чолакова Драгица, Ве-

лес. (23279) 
Здравствена книшка на име Демирова Мерѓузе, Ве-

лес. (23344) 
Штедна книшка на име Ѓорѓиев Славко, Велес.23358 
Уверение за наставник издадено од Природно мате-

матички факултет на име Јованчева Славне, Скопје. 
(23391) 

Даночна картичка бр. 4030993396380 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име "КОПИ - ПОПС" 
ДОО, Скопје. (23020) 

Даночна картичка бр.4005992100300 на име Центро-
бизнис, ул."Кочански пат" бб, Виница. (23035) 

Даночна картичка бр.0055677 на име Марика Ичко-
ва, Гевгелија. (23094) 

Даночна картичка бр. 4030992114780 на име ДООЕЛ 
БЕЛА, Скопје. (23302) 

Даночна картичка бр. 4030996232833 издадена од Уп-
рава за приходи - Скопје на име Воздухопловен сојуз 
на Македонија, Скопје. (23335) 

Престанок со вршење на занаетчиска дејност на име 
Бурекџилница "Дона", Скопје. (22947) 

J А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-10/278 

I. За набавка на: 
1. Греди, летви и палета, по димензии и количина 

наведени во Прилог бр. 1 на овој повик. 

Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерс-
твото за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скоп-
је, соба 706, во работен ден од 10,00 до 12,00 часот. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, 
а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 
од Законот за јавни набавки, со јавно отворање на по-
нудите. 

Набавката е делива по видови на средства од При-
логот бр. 1. 

II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цени, поединечни и вкупно за наведените сред-

ства, со посебно искажан ДДВ, франко купувач; 
3. Квалитет на средствата според бараните технич-

ки карактеристики и стандарди наведени во Прилог 
бр. 1; 

4. Начин и услови на плаќање; 
5. Рок на испорака на средствата; 
6. Гарантен рок; 
7. Рок на важност на понудата. 

III. Со понудата потребно е да се достави докумен-
тација согласно Законот за јавни набавки (оригинал 
или заверена копија од нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економска способност сог-
ласно член 22 од Законот, односно документ за бони-
тет издаден од носителот на платниот промет; 

2. Докази согласно член 24, точка а) и б) од Законот; 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот 

согласно член 23 од Законот (понудувачот треба да 
достави референтна листа на извршени испораки во 
досегашниот период, како и расположива техничка 
опрема и стручен кадар за понудените средства). 

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот за 
јавни набавки и тоа: 

50 бода; цена 
квалитет 
начин на плаќање 

40 бода; 
10 бода. 

V. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 16/10- 

278, во оригинален примерок и потпишана од овласте-
но лице на понудувачот и документација од глава IV. 
треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 
и 54 од Законот, на адреса: Министерство за одбрана 
на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, преку пошта, 
со предавање во архива на набавувачот или со преда-
вање на Комисијата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Претставниците на понудувачите на денот на 
јавното отворање на понудите потребно е на Комиси-
јата за јавни набавки да достават писмено овластува-
ње од понудувачот за учество на јавното отворање. 

VI. Рок за доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и "Службен весник на 
РМ", а јавното отворање на понудите, во присуство на 
понудувачите ќе се одржи на 15.10.2001 година, во 
10,00 часот во просториите на Министерството за од-
брана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци и докумен-
тација од овој повик, се сметаат за нецелосни и истите 
нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/282-170. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерс-
твото за одбрана на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/345 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на готови лекови, завоен материјал, 
хемикалии, ДДД средства и СнМС од гума и пластика 
за потребите на воените амбуланти. 

Набавката е делива. 
II. Список на потребните материјални средства за 

набавка може да се добие во Министерството за одбра-
на на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје, соба 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цени во денари за наведените видови средства 

во списокот, франко краен корисник, со пресметан да-
нок на додадена вредност (со посебно прикажана 
стапка), без царина; 

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение 
за ставање во промет издадено од Министерство за 
здравство согласно член 6 од Законот за лековите, по-
мошните лековите средства и медицинските помагала; 

4. Начин и услови на плаќање; 
5. Рок на испорака; 
6. Производител, потекло и рок на употреба нај-

малку 1 (една) година на понудените средства; 
7. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-

телно да ја достави следната документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 26/98); 

- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- извод од регистрација на дејноста усогласен со 
Законот за трговски друштва; 

- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена 
од надлежен судски орган; 

- уверение дека не му е изречена мерка за безбед-
ност-забрана за вршење на дејност. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за 
јавни набавки: 

- цена 50%; 
- квалитет 30 %; 
- начин на плаќање 10 %; 
- рок на испорака 10 %. 

VI. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
последното средство за јавно информирање на адреса: 
Министерство за одбрана на Република Македонија, 
ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или лично 
да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се 
изврши на ден 17.10.2001 година во 12 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на ова барање. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внат-
решен плик ја содржи документацијата и носи ознака 
"документација" и точната адреса на понудувачот. 

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе 
пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-583. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки при Општина Илинден, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ПАТЕН ПРАВЕЦ ИЛИНДЕН - МРШЕВЦИ 

1. Нарачател на повикот е Општина Илинден 
ул."Гоце Делчев" бб, н. Илинден. 

1.1. Предмет на набавката е изградба на патен пра-
вец Илинден - Мршевци. 

1.2. Повикот е отворен, право на учество во пови-
кот имаат сите домашни и странски правни лица ре-
гистрирани за соодветната дејност. 

2. Содржина на понудата. 
2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и се-

диште на понудувачот. 
2.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
2.3. Квалитет и стандард. 
2.4. Цена на секоја позиција од набавката поеди-

нечно како и вкупната цена на набавката во денари со 
сите давачки. 

2.5. Начин на плаќање. 
2.6. Рок на изведување на работите, односно целос-

но извршување на работите. 
2.7. Рок на важност на понудата. 
3. Доставување на придружна документација сог-

ласно член 22 од Законот зајавни набавки. 
3.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач, во согласност со член 25 став 2 од Законот за јав-
ни набавки. 

4. Понудите се доставуваат согласно со член 52, 53 
и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на 
одговорно лице на понудувачот. 

4.1. Секој понудувач да учествува само со една по-
нуда. 

5. Рокови. 
5.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во " Службен весник на РМ". 
5.2. Понудите што нема да бидат доставени во ут-

врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничката способност 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки при Општина Илинден, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. Нарачател на повикот е Општина Илинден 
ул."Гоце Делчев" бб, н. Илинден. 

1.1. Предмет на набавката е изградба на повеќе 
краци со различни профили од водоснабдителна мре-
жа во н. Илинден. 

1.2. Повикот е отворен, право на учество во пови-
кот имаат сите домашни и странски правни лица ре-
гистрирани за соодветната дејност. 

2. Содржина на понудата. 
2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и се-

диште на понудувачот. 
2.2. Квалитет и стандард. 
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2.3. Цена на секоја позиција од набавката поеди-
нечно за изведба на главен вод Ф250, Ф200, Ф150, Ф80 
изведба на шахти и вкупна цена на набавката во дена-
ри со сите давачки. 

2.4. Начин на плаќање. 
2.5. Рок на изведување на работите. 
2.6. Рок на важност на понудата. 
3. Доставување на придружна документација сог-

ласно член 22 од Законот зајавни набавки. 
3.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-

вач, во согласност со член 25 став 2 од Законот за јав-
ни набавки. 

4. Понудите се доставуваат согласно со член 52, 53 
и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на 
одговорно лице на понудувачот. 

4.1. Секој понудувач да учествува само со една понуда. 
5. Рокови. 
5.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во " Службен весник на РМ". 
5.2. Понудите што нема да бидат доставени во ут-

врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничката способност 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 42 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Единицата за раководење со проектот - Програма 
Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001(ПРИ/02/2001) 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА " ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА Н. М. ГАЛИЧАНИ", 

ПРИЛЕП 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот - Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Избор на понудувач за изведба на "Водоснабдува-

ње на н. м. Галичани", Прилеп. Изградба на водовод, 
резервоар, пумпна станица и бунар. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лици-

тационите документи кои заинтересираните понудува-
чи можат да ги подигнат во канцеларијата на единица-
та за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар 
Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со доказ за уплата 
на износ од 950,00 денари неповратни средства (за 
покривање на материјални трошоци) на жиро сметка-
та на домашниот консултант во Програмата, фирмата 
МД ЕПЛЕР-Скопје со жиро сметка: 40110-601-428496 
во ЗПП Скопје, депонент на Комерцијална банка А.Д. 
Скопје, ЕДБ 4030999367179. 

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 
проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите 
назначени во лицитационите документи за реализаци-
ја на проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА) 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет (член 35, став 

2, алинеја 2 од ЗЈН) од ЗПП, во оригинал или завере-
на фотокопија. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет (член 35, став 1 
алинеја 1 од ЗЈН). 

4.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (член 24, став 1, точка "а" од ЗЈН), издаден 
од судска евиденција). 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка за забрана на вршење на дејност (извод од 
судска евиденција). 

4.6. Сертификат за квалитет на технички каракте-
ристики за материјали предвидени во лицитационата 
документација. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Ефикасност 20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите 10 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост 10 поени, 
5.5. Начин на плаќање 10 поени, 
5.6. Референц листа 5 поени, 
5.7. Опис на методологијата 5 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите и ЗЈН. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со 
проектот - Програма Социјална инфраструктура I во 
Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 
Скопје. 

6.3. Поради забрзаност на постапката, краен рок за 
прием на понудите е 15 октомври 2001 година, до 12:30 
часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој 
термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на по-
нудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 15 октомври 2001 година 
во просториите на Единицата за раководење со проек-
тот, на адреса наведена во точка 6.2. во 13:00 часот. От-
ворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за 
јавни набавки на Единицата за раководење со проектот. 

7.3. Претставниците на понудувачите во согласност 
со член 29, став 2 од ЗЈН, треба на Комисијата за јавни 
набавки да и предадат писмено овластување од понудува-
чот за нивно учество на јавно отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 
часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при ЈП за уредување на градеж-
но земјиште и одржување на комунална инфраструк-
тура "Кратово" од Кратово, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-124/2 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИ КОЛИЧИНИ ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА СИСТЕ-
МИТЕ ДОВОД И ОДВОД НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ 
СО СТАНИЦА ЗА ТРЕТМАН И ПРЕЧИСТУВАЊЕ 
НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-
ШТИНА КРАТОВО И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЧНОТО 

КОРИТО НА КРАТОВСКА РЕКА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно зем-

јиште и оддржување комунална инфраструктура 
"Кратово" од Кратово, Плоштад "М.Тито" бб. 
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1.2. Предмет на услугата: 
Изработка на техничка документација - главен 

проект за обезбедување на дополнителни количини 
вода за пиење и изработка на техничка документација 
за реконструкција и надградба на системот за довод и 
одвод на отпадните води со станица за третман и про-
чистување на отпадните води во Кратово и регулира-
ње на речното корито на Кратовска Река. 

1.3. Вид на услугата: 
Опишана во тендер документацијата која може да 

се подигне во ЈП за уредување на градежно земјиште 
и комунална инфраструктура "Кратово" од Кратово 
од 7 ,00-14,00 часот секој работен ден. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата исто така да содржи: 
- доказ за техничката способност на понудувачот 

согласно член 23 од Законот за јавни набавки, 
- цена за изработка на бараната услуга со пресме-

тан ДДВ, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на извршување на услугата, 
- референца со список на извршени работи во пос-

ледните 3 години, 
- кадровска структура. 
2.3. Кон понудата се доставува и следната прид-

ружна документација: 
- извод од регистрационата дејност, 
- документ за бонитет на фирмата согласно член 

22 од Законот за јавни набавки, 
- доказ дека понудувачот не е под стечај, ликвида-

ција, дека не му е изречено мерка забрана на вршење 
дејност, во оригинална форма или заверка на доку-
ментот кај нотар. 

III. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок потпишан од овластено лице на понудува-
чот согласно член 54 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште 2 затворени и запечатени пликови. На 
надворешниот плик на горниот агол треба да стои оз-
наката "не отворај", како и бројот на барањето. Исто-
то не треба да содржи никаква ознака со која би мо-
жел да се препознае понудувачот. Во средината на 
пликот треба да стои адресата на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик во кој е придружната до-
кументација носи ознака "документација". 

Вториот внатрешен плик во кој е понудата носи 
ознака "понуда". 

3.3. Понудата се доставува по пошта или се преда-
ва во архивата на набавувачот најдоцна 10-десет дена 
од денот на објавувањето во дневниот печат. 

Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
во договор со набавувачот (031-481-202 локал 29). 

3.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на у чество на сите правни и физички лица. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се пристигнати и предадени 

во предвидениот рок како и оние кои не се изработени 
во согласност со Законот за јавни набавки, нема да би-
дат разгледани и земени во предвид. 

4.2. Претставниците на понудувачите при отвора-
њето на понудите потребно е на комисијата на набаву-
вачот да и предадат писмено овластување за застапу-
вање на понудувачот. 

4.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

4.4. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 031-481-202 локал 29. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на општина Струмица, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1/2001 ГОДИНА 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Општина Струмица со седиште на 

ул. Сандо Масев" број 1, Струмица. 
1.2. Понудувач 
Право на учество на отворениот повик има секое 

заинтересирано домашно правно и физичко лице кое 
е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет 
на набавката. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на ре-

конструкција и адаптација на зградата на Локалната 
самоуправа на општина Струмица за кој постои гла-
вен проект и предмет-пресметка. 

2.2. Тендерската документација понудувачот ќе може 
да ја подигне во просториите на Локалната самоуправа 
на општина Струмица, ул. "Сандо Масев" број 1, Стру-
мица, соба бр. 13, секој работен ден од 7 до 13 часот. 

2.3. За тендерската документација се плаќа надо-
месток од 200,00 денари на жиро-сметка 41300-630-16 
даночен број 6027079000008, депонент на Народна бан-
ка на РМ, за корисникот Буџет на општина Струмица 
со назнака за кој јавен повик е уплатено. 

При подигање на тендерската документација, пону-
дувачот треба да приложи доказ за извршена уплата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- цена на чинење на работите искажана во денари 

согласно содржината и позициите во тендерската до-
кументација; 

- рок на изведување, односно целосно извршување 
на работите; 

- начин и услови на плаќање; 
- рок на важност на понудата. 
3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително тре-

ба да ја приложи следната придружна документација: 
- претставување на понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон и факс); 
- извод од судската регистрација за вршење на деј-

носта; 
- документ за економско-финансиски бонитет од 

носителот на платниот промет, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки; 

- доказ за техничка способност, согласно член 23 
од Законот за јавни набавки; 

- доказ дека не е во стечај или процес на ликвида-
ција, согласно член 24 став 1 точка "а" од Законот за 
јавни набавки; и 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност, согласно член 24 став 1 точка "б" од Законот за 
јавни набавки. 

3.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба 
да ја приложи следната дополнителна документација: 

- референтна листа за досега реализирани работи 
од ист вид за последните три години со назначување 
на вкупната вредност на работите и инвеститорите; 

- список со опис на вклучени технички лица (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за 
нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.); 

- список за опис на техничка опременост. 
3.4. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-

циски материјал доколку располага. 
3.5. Бараната документација да се достави во ори-

гинален примерок или како копија заверена од нотар. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
Критериумите за избор на најповолен понудувач, 

согласно член 25 алинеја 2 од Законот за јавни набав-
ки се следните: 

- цена 30 бода, 
- рок на извршување на работите 30 бода, 
- начин и услови на плаќање 15 бода, 
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- референтна листа за досега 
реализирани работи 10 бода, 
- кадровска и техничка опременост 
на понудувачот 10 бода, 
- гаранција 5 бода. 

5. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 
53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригина-
лен примерок што треба да биде заверен и потпишан 
од страна на овластеното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката 
"не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината 
на ковертот да биде назначена точната адреса на на-
бавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга 
ознака врз основа на која би можел да се идентифику-
ва испраќачот-понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата со финансиската документа-
ција и носи ознака "понуда". Другиот внатрешен ко-
верт ја содржи техничката документација и носи озна-
ка "документација". На двата внатрешни коверти тре-
ба да стои назив и адреса на испраќачот-понудувач. 

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, 
подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, 
одредени корекции треба да бидат парафирани од ов-
ластено лице. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 
до утврдениот ден и час на јавното отворање на пону-
дите. 

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни 
набавки може да се достават преку пошта на адреса оп-
штина Струмица, ул. "Сандо Масев" број 1 - Струмица 
или да се предадат во архивата на општина Струмица 
најдоцна до 15 часот секој работен ден, но не подоцна 
од утврдениот рок за доставување на понудите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 

просториите на општина Струмица на ден 12.10.2001 
година во 11 часот. Претставниците на понудувачите 
во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки треба на Комисијата за јавни набавки да и пре-
дадат писмено овластување од понудувачот за нивно 
учество на јавното отворање. 

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние кои што нема да бидат изработе-
ни според пропозициите на овој отворен повик и тендер-
ската документација нема да бидат разгледувани. 

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

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе може да добијат дополнителни информации во 
Локалната самоуправа на општина Струмица, соба 
број 13 на адреса, ул. "Сандо Масев" број 1, Струмица 
или на телефон 348-041. 

Комисија за јавни набавки 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Објавата на Коефициентите 
за порастот на цените и порастот на трошоците на 
живот во Република Македонија за месец август 2001 
година, објавена во "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 73/2001, е направена техничка грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОБЈАВАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ З А ПО-
РАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА З А МЕСЕЦ АВГУСТ 2001 ГОДИНА 
Во точка 1 од Објавата на Коефициентите за по-

растот на цените и порастот на трошоците на живот 
во Република Македонија за месец август 2001 година 
наместо бројот 0,005, треба да стои бројот - 0,005. 

Од Државниот завод за статистика 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 
А К Ц И И КОИ АГЕНЦИЈАТА З А ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ГИ НУДИ З А ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ П А З А Р НА МАКЕДОНСКАТА Б Е Р З А 

Р.бр. Акционерско друштво Место 
Вред ност на 
друштвото 

(ДЕМ) 

Капитал за 
продажба 

(ДЕМ) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

Максима-
лен дисконт 

1 11 Октомври-Еуроламинат Прилеп 2.500.000 850.295 34,01% 0,00% 
2 11 Октомври-Еуромеханика Прилеп 400.000 115.180 28,80% 0,00% 
3 Билјана Ватара Прилеп 2.767.669 1.995.129 72,09% 0,00% 
4 Еурометинг Прилеп 100.000 7.757 7,76% 0,00% 
5 Карпош-Предилница К. Паланка 5.153.500 4.133.094 80,20% 0,00% 

6 ОКТА Скопје 34.158.000 4.168.420 12,20% 

0,00%* 
*(продажната 
цена по акција 
е 100,00 ДЕМ) 

7 Стокопромет Скопје 3.300.000 1.023.000 31,00% 0,00% 
8 Таља Бикова Гевгелија 752.642 304.112 40,41% 0,00% 
9 Вардар с. Брвеница Тетово 523.659 159.180 30,40% 0,00% 
10 Вера Јоциќ Македонска 

Каменица 299.096 183.475 61,34% 0,00% 
11 Челичен лив и гранулат Железник Демир Хисар 2.408.500 1.125.100 46,71% 30,00% 
12 Еленица Струмица 2.500.000 922.100 36,88% 30,00% 
13 Илинден Крушево 3.100.000 1.680.788 54,22% 30,00% 
14 Исхрана Радовиш 738.075 472.125 63,97% 30,00% 
15 Југоопрема Скопје 2.800.000 654.426 23,37% 30,00% 
16 Карпош-Конфекција К. Паланка 1.182.700 955.083 80,75% 30,00% 
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18 Макпромет Штип 7.558.942 1.321.183 17,48% 30,00% 
19 Охридтурист Охрид 13.304.152 1.135.072 8,53% 30,00% 
20 Пелагонија Гевгелија 842.000 547.938 65,08% 30,00% 
21 РЖ Ладна валавница Скопје 193.201.775 54.403.310 28,16% 30,00% 
22 Текстил Скопје 3.496.326 902.097 25,80% 30,00% 
23 Траншпед Македонија Струмица 2.702.564 666.650 24,67% 30,00% 
24 ЖАС Скопје 6.861.562 3.023.408 44,06% 50,00% 
25 Бетон Штип 2.481.481 963.583 38,83% 50,00% 
26 Македонски фолклор Скопје 4.058.336 1.472.283 36,28% 50,00% 
27 МЗТ Енергомонт Инвест Скопје 2.112.401 1.297.217 61,41% 50,00% 
28 Тиквеш Експрес Кавадарци 295.111 100.338 34,00% 50,00% 
29 Нова трговија Штип 4.029.030 1.759.383 43,67% 70,00% 
30 Просвета Куманово 1.185.760 177.276 14,95% 70,00% 
31 Транскоп-Патнички сообраќај Битола 3.000.000 1.103.501 36,78% 70,00% 
32 Тутунски комбинат Прилеп 50.929.953 18.078.500 35,50% 70,00% 
33 Жито Прилеп Прилеп 6.879.261 580.895 8,44% 80,00% 
34 Житомел Куманово 5.000.000 1.012.900 20,26% 80,00% 
35 Караорман Скопје 17.384.835 2.421.000 13,93% 80,00% 
36 Култура Кавадарци 154.575 10.560 6,83% 80,00% 
37 Македонија Неготино 1.375.400 554.065 40,28% 80,00% 
38 Плам Бит Битола 4.444.800 3.339.800 75,14% 80,00% 
39 Полет Куманово 2.700.000 154.958 5,74% 80,00% 
40 Хидрант Крушево 295.548 173.700 58,77% 90,00% 
41 РЖ Топилница Скопје 104.455.129 56.731.919 54,31% 90,00% 
42 Силика-Доломит Гостивар 9.920.900 7.942.800 80,06% 90,00% 

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување. 
Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса: 

http://www.mpa.org.mk 
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Одлука за утврдување на цената на годиш-
ната претплата на Регистарот на прописи 
на Република Македониј а за 2001 година.... 4681 
Одлука за утврдување на цената за објаву-
вање на огласи, акти и неважни документи 
во службеното гласило "Службен весник 
на Република Македонија" за 2001 година... 4681 
Исправка на Одлуката за давање на 
користење на недвижен имот 4682 
Исправка на Објавата на Коефициентите 
за порастот на цените и порастот на тро-
шоците на живот во Република Македо-
нија за месец август 2001 година 4705 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
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