
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Среда, 26 декември 2001 
Скопје 

Број 102 Год. LVII 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 120 
денари.Жиро сметка 300000000188798 

1801. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Ре-
публика Македонија, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

ПО ПОВОД НОВАТА 2002 ГОДИНА 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на каз-

ната затвор осудените лица: 
1. Александар Ѓорѓи Пеловски, 
2. Данчо, Трајко Костов, 
3. Тони Горѓи Ристов, 
4. Горјан Слободан Вошњаковски, 
5. Димчо Панче Ефтимов. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Андреј Смаил Филип, во траење од 3 месеци, 
2. Вајрам Зибер Ајдари, во траење од 6 месеци, 
3. Ворче Илија Апостоловски, во траење од 6 ме-

сеци, 
4. Вранко Вожин Костадиновски, во траење од 6 

месеци, 
5. Нурије Азис Селими, во траење од 9 месеци, 
6. Руско Митков Гошев, во траење од 1 година, 
7. Марјан Александар Зивчевиќ, во траење од 5 

месеци, 
8. Дарко Воислав Илиќ, во траење од 6 месеци, 
9. Звонко Алекса Атанасов, во траење од 3 месеци, 
10. Златко Драгољуб Михајловиќ, во траење од 6 

месеци, 
11. Куртиши Веби Фаик, во траење од 1 година, 
12. Здравко Петре Ристевски, во траење од 4 месеци, 
13. Горѓи Иван Горѓиев, во траење од 3 месеци, 
14. Љуба Ристо Грум, во траење од 5 месеци, 
15. Киро Добре Манушев, во траење од 9 месеци, 
16. Адеми Ружди Демир, во траење од 3 месеци, 
17. Александар Симон Милошев, во траење од 3 

месеци, 
18. Влажо Методија Горѓиев, во траење од 2 месеци, 
19. Трајче Михајло Вутнејски, во траење од 9 месеци, 
20. Гоце Раде Спасовски, во траење од 9 месеци, 
21. Менсур Севдиљ Сејди, во траење од 9 месеци, 
22. Жарко Душан Димовски, во траење од 9 месеци, 
23. Сашо Тодор Рибарски, во траење од 9 месеци, 
24. Тони Јован Коруновски, во траење од 9 месеци, 
25. Каил Таир Таири, во траење од 9 месеци, 
26. Аслан Љатиф Селмани, во траење од 6 месеци, 
27. Мустафа Јусин Фазли, во траење од 3 месеци, 
28. Драган Манасие Циниќ, во траење од 3 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Вр. 07-1810 
26 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

1802. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95 и 55/97) и 
член 36 став 2 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.12.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ И УС-
ЛОВИТЕ ЗА НИВНО СТЕКНУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Уредбата за чиновите, ознаките на чиновите и 

условите за нивно стекнување за овластените службе-
ни лица на Министерството за внатрешни работи 
("Службен весник на РМ" бр. 48/97), во членот 4 точ-
ка 2 по алинејата 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 
9, кои гласат: 

"- генерал-мајор, 
- генерал-потполковник, 
- генерал-полковник". 
Во алинејата 7 која станува алинеја 10, по зборот 

"генерал" се додаваат зборовите: "на полиција". 

Член 2 
Во членот 6 став 1 по точката 10 се додаваат три 

нови точки 11, 12 и 13, кои гласат: 
"11. Ознаката за чинот генерал-мајор е со основа 

во тегет боја опшиена со златен ширит, на едниот 
попречен раб од еполетата пришиен е златен ширит 
од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет од ши-
рит со дебелина од 5,0 мм, со ловоров венец во златна 
боја и една златна ѕвезда поставена по должината на 
полето. 

12. Ознаката за чинот генерал-потполковник е со 
основа во тегет боја опшиена со златен ширит, на ед-
ниот попречен раб од еполетата пришиен е златен 
ширит од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет 
од ширит со дебелина од 5,0 мм, со ловоров венец во 
златна боја и две златни ѕвезди поставени во средина-
та на полето на еполетата. 

13. Ознаката за чинот генерал-полковник е со ос-
нова во тегет боја опшиена со златен ширит, на едни-
от попречен раб од еполетата пришиен е златен ши-
рит од 15,0 мм, а врз него пришиен е еден преплет од 
ширит со дебелина од 5,0 мм, со ловоров венец во 
златна боја и три златни ѕвезди поставени во форма 
на рамностран триаголник во средината на полето на 
еполетата." 

Во точката 11, која станува точка 14 по зборот "ге-
нерал" се додаваат зборовите: "на полиција", а зборо-
вите: "една златна звезда поставена по должината на 
полето" се заменуваат со зборовите: "четири златни 
ѕвезди, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран 
триаголник, од кои првите две ѕвезди се вертикално 
поставени во полето на еполетата, третата ѕвезда е во 
средината на еполетата, а четвртата ѕвезда е продол-
жение на третата ѕвезда". 



Стр. 5380 - Бр. 102 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 26 декември 2001 

Член 3 
Во членот 10 во точките 5 и 6 бројот "5" се замену-

ва со бројот "4". 
По точката 6, се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, 

кои гласат: 
"7. Генерал-мајор-работник со висока стручна под-

готовка-по поминати 4 години во чинот полковник. 
8. Генерал-потполковник-работник со висока стру-

чна подготовка-по поминати 2 години во чинот гене-
рал-мајор. 

9. Генерал-полковник-работник со висока стручна 
подготовка-по поминати 2 години во чинот генерал-
потполковник." 

Во точката 7, која станува точка 10, по зборот "ге-
нерал" се додаваат зборовите: "генерал на полиција", 
а зборот "полковник" се заменува со зборовите: "ге-
нер ал-полковник". 

Член 4 
Во членот 13 став 1 во точката 2, по зборот "осо-

бено" се додаваат зборовите: "во услови на воена или 
вонредна состојба или во услови на сложена безбед-
носна состојба во Република Македонија,". 

Во ставот 6 зборовите: "еднаш на 10 години" се заме-
нуваат со зборовите: два пати во текот на 10 години". 

Член 5 
Прилогот бр. 1 се заменува со нов Прилог бр. 1, 

кој е составен дел на оваа уредба. 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-7247/1 
18 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Прилог број 1 
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т 

1803. 
Врз основа на член 24-a од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001) и 
член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 
ПРИ УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ КОИ НЕ СЕ 
ПРОИЗВЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКУВОДОТ ДУБРОВО -
ШТИП И ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ХИДРОЕ-
ЛЕКТРАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Со оваа одлука се определува количински ца-
рински контингент за опрема, репроматеријали, дело-
ви и апарати кои може ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје да ги увезе без плаќање царина, ка-
ко и начинот, условите и постапката за остварувањето 
на правото на одобрување на царинскиот контингент. 

2. ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скоп-
је, без плаќање царина може да ја увезе следната сто-
ка, по тарифен број, тарифна ознака и количина и тоа: 

Наименување Количина Тарифен број Вредност 
(ДЕМ) 

-Заштитно јаже 
AWG 19/9 (126,1 
mm2) 

70.000 кг. 7614 10 00 00 490.000,00 

- Заштитно јаже 
со оптички влак-
на OPGW 120/70 

56.000 м 8544 70 00 00 896.000,00 

-Капасти изолато-
ри U 160 PS 

7.000 
парчиња 8546 10 00 00 280.000,00 

-Прекинувач LTB 
145D 13 

2 парчи-
ња 8535 30 90 00 94.817,38 

-Прекинувач LTB 
145D 11 

4 парчи-
ња 8535 30 90 00 266.606,16 

-Опрема за пол-
нење на плин SR6 

1 ком-
плет 8479 89 98 00 182,00 

-Резервен склоп-
ник за BLK82 

1 
парче 8535 30 90 00 15,00 

-Резервен греач 
за BLK82 

2 парчи-
ња 8516 80 99 00 10,00 

-Резервни помош-
ни контакти за 
BLK82 

1 ком-
плет 8538 90 99 00 35,00 

ВКУПНО: 2.027.665,54 

3. Увозот на стоките согласно царинскиот контин-
гент утврден со оваа одлука, корисникот го остварува 
со решение кое го донесува министерот за економија. 

Решението од став 1 на оваа точка се донесува по 
писмено барање на ЈП "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, кој е краен корисник на стоките. 

4. Правото за одобрување на предметниот царин-
ски контингент содржано во решението од точка 2 на 
оваа одлука се остварува во постапката на увозно ца-
ринење на соодветната стока. 

Во соодветната рубрика на "ЕЦД за увоз" за сто-
ката која е предмет на увоз по основ на царински кон-
тингент, се внесува шифра од кодексот утврден спо-
ред Правилникот за ЕЦД (единствен царински доку-
мент). 

Во решението на министерот за економија, до со-
одветната тарифна позиција за стоката која се увезу-
ва, царинскиот работник го впишува податокот за 
бројот на "ЕЦД за увоз", царинската основица за уве-
зената стока, датум на увезеното царинење и го става 
својот потпис и печат на царинарницата. 

5. Стоките увезени по основ на царински контин-
гент не може да се оттуѓат, ниту да се користат спро-
тивно на целите за кои се увезени. 

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

Бр. 23-7224/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1804. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИЗИРАН ВА-
РОВНИК НА " ЕЛДОРАДО КОМПАНИ" - Д.О.О. -

СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛНОСТА "РИД" КАЈ 
С. КАТЛАНОВО 

1. На "Елдорадо Компани" - Д.О.О. - Скопје се да-
ва концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина - мермеризиран ва-
ровник на локалноста "Рид" кај с. Катланово, со повр-
шина на простор дефиниран со точки поврзани меѓу-
себно со прави линии, а точките одредени со коорди-
нати, како што е дадено во табелава, и тоа: 
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Т О Ч К А КООРДИНАТА Х КООРДИНАТА У П(км2) 
Т1 4.636.100,00 7.559.600,00 0,4 
Т2 4.636.600,00 7.559.100,00 
Т3 4.637.000,00 7.559.000,00 
Т4 4.637.000,00 7.559.500,00 
Т5 4.636.100,00 7.559.800,00 

Површината на просторот на концесијата од точка 
1, став 1 на оваа одлука изнесува Р=0,4 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се одреди со Договорот за конце-
сија за детални геолошки истражувања. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот е определен во Договорот за конце-
сијата. 

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

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

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

Бр. 23-7029/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1805. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за прива-

тизација на државниот капитал ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/96, 25/99 и 81/99), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1 8.12.2001 година, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 

"ПОРЦЕЛАНКА" АД - ВЕЛЕС 
Член 1 

Да се изврши продажба на државниот капитал во 
"Порцеланка" АД - Велес со номинална вредност од 
21.640.196,00 ДЕМ, со дисконт 98,61% односно за цена 
од 300.000,00 ДЕМ. 

Член 2 
Државниот капитал од член 1 на оваа одлука ќе се 

продаде преку берзата за долгорочни хартии од вредност. 
Член 3 

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

Бр. 23-7255/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1806. 
Врз основа на член 21 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 10/2001, 68/2001 
и 93/2001), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2001 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се врши распределба на финанси-
ски средства на здруженија на граѓани и фондации ут-
врдени во Раздел 090.02 потставка 443140 во Буџетот 

на Република Македонија за 2001 година како учество 
во финансирањето на следните здруженија на граѓани 
и фондации: 

1. Здружение за унапредување на ос- 250.000 
пособувањето и интеграцијата во 
секојдневниот живот на лицата со 
поголеми психофизички пречки во 
развојот "Ведрина" - Македонија 

2. Сојуз на просветните работници на 100.000 
Република Македонија 

3. Здружение за примена на македон- 150.000 
скиот литературен јазик во службе-
ната и јавната комуникација 

4. Здружение на граѓани "ХОПС Оп- 50.000 
ции за здрав живот" - Скопје 

5. Здружение на уметност и култура 150.000 
"А-3"-Струга 

6. Културно-демократско здружение 120.000 
"Толеранца" - Струга 

7. Сојуз за превентива од алкохоли- 100.000 
зам, никотинизам и наркомани на 
Македонија 

8. Прва детска амбасада во светот 200.000 
"Меѓаши" - Скопје 

9. Здружение на невработени, социјал- 200.000 
ци и хендикепирани лица на Маке-
донија - Охрид 

10. Сојуз на студентите при Универзите- 500.000 
тот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје 

11. Сојуз на студентите при Универзи- 400.000 
тетот "Св.Климент Охридски" - Би-
тола 

12. Форум на млади екологисти на Ма- 150.000 
кедонија 

13. Здружение на граѓани прогонувани, 600.000 
затворани и осудувани за идеите на 
самобитноста на македонскиот на-
род и неговата државност 

14. Здружение на Хрватите во Републи- 100.000 
ка Македонија - Скопје 

15. Сојуз на Македонците со исламска 100.000 
религија на Македонија - Скопје 

16. Противпожарен сојуз на Македонија 200.000 
17. Младински совет на Македонија 150.000 
18. МЕНСА Македонија Организација 200.000 

на луѓе со натпросечна интелиген-
ција 

19. Информативен центар за церебрал- 300.000 
на парализа - Скопје 

20. Здружение на жените "Викторија" - 100.000 
Велешта 

21. Здружение на еколози "Дрини и 150.000 
Зи" - Велешта 

22. Сојуз на извидниците на Македонија 50.000 
23. Здружение - Работници Технолош- 50.000 

ки вишок на Република Македонија 
- Кичево 

24. Еколошко друштво "Амбиенти" - 100.000 
Сарај 

25. Македонско географско друштво 200.000 
Скопје 

26. НКС "Десет дена Крушевска Репуб- 800.000 
лика" 

27. Еколошко друштво "НАТИРА" - 150.000 
Липково 

28. Македонски центар за карпеста 300.000 
уметност 

29. Македонски центар за меѓународна 50.000 
соработка 

30. Здружение на Македонците од Егеј- 50.000 
скиот дел на Македонија "Егејски 
Мелос" - Скопје 

31. Здружение на граѓани - Полио Плус 50.000 
- пост полио група за поддршка -
Скопје 

32. Републички одбор на месните заед- 100.000 
ници - Скопје 
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 
51. 

52. 

53. 
54. 
55. 
56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 
62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 
71. 

Македонско научно здружение за 50.000 
аутизам - Скопје 
Здружение на Македонци со ислам- 50.000 
ска религија на Македонија Ехли-
бејт - Скопје 
Младински еколошки центар - 100.000 
Скопје 
Заедница на Македонците со Ис- 100.000 
ламска религија во Македонија 
Спелеолошко друштво "Пеони" - 50.000 
Скопје 
Сојуз на дефектолози на Република 150.000 
Македонија 
Здружение на клубови на лекувани 50.000 
алкохоличари на Република Маке-
донија 
Здружение на децата бегалци од 100.000 
Егејскиот дел на Македонија -
Скопје 
Еколошко здружение "Вистрица" 50.000 
Здружение на љубителите на родни- 50.000 
от крај "Гостиржани" 
Здружение на граѓани за достоин- 50.000 
ство на хендикепираните и маргина-
лизирани лица Куманово 
Сојуз на инвалидски пензионери на 50.000 
Македонија 
Еколошко друштво "Флора" - с. Ро- 50.000 
мановце - Куманово 
Невладина организација Пријатели 50.000 
на светот - Крушево 
Општинска организација на жени - 50.000 
Св. Николе 
Хуманитарно здружение "Темпо" - 50.000 
Плус-Скопје 
Асоцијација на жени претприемачи 50.000 
"Арна" - Скопје 
Организација на жени - Пробиштип 50.000 
АПНАМ - Асоцијација на печатени 100.000 
медиуми и новински агенции на Ма-
кедонија - Скопје 
Македонско друштво за наука и ху- 50.000 
маност 
Музичка младина на Македонија 100.000 
Институт "Евро-Валкан" 50.000 
Сојуз на економистите на Македонија 50.000 
Извиднички одред "Илинден" - 50.000 
Скопје 
Здружение на класични филолози 50.000 
"Антика" - Скопје 
Македонско АОТС Алумини здру- 50.000 
жение - Скопје 
Унија за култура на Власите на Ма- 100.000 
кедонија 
Мултиетничко невладино здруже- 100.000 
ние "Љинда" - Куманово 
Здружение на жени "Гонџа" - Тетово 50.000 
Здружение на ликовните уметници 50.000 
на Тетово 
Здружение на Македонците со ис- 50.000 
ламска религија на Македонија 
Младинско здружение "Феникс" 50.000 
Штип 
Здружение на земјоделски произво- 100.000 
дители - Тетово 
Организација на воени старешини 100.000 
на Република Македонија 
Еколошко друштво "Еко-Оаза" - 50.000 
Скопје 
Хуманитарна организација "Кам - 50.000 
Сонце" - Скопје 
Сојуз на еколошки организации на 50.000 
Македонија 
Еколошко друштво "Виножито" 50.000 
Здружение на жени и деца жртви на 100.000 
насилството "Шелтер Центар" -
Скопје 

72. Хуманитарно и добротворно здруже- 100.000 
ние на Ромите "ПХУРТ" - Делчево 

73. Здружение за заштита на правата 50.000 
на детето 

74. Земјоделска младина 50.000 
75. ДПД "Дојран" - Нов Дојран 50.000 
76. Хуманитарно здружение - "Кара- 100.000 

дак" с. Оризаре - Липково 
77. Еколошко здружение "Лазарополе" 50.000 
78. Сојуз на наставниците Албанци 100.000 

"Наим Фрашари" - Скопје 
79. Здружение на ликовни уметници 100.000 

"Спектри" - Скопје 
80. Еколошко друштво "Зелена плане- 80.000 

та" - с. Г.Речица - Тетово 
81. Здружение на еколози "Натура" - 50.000 

Струга 
82. Средношколска унија на Македонија 50.000 
83. Здружение на жени "Влес" - Кума- 100.000 

ново 
84. Здружение на лекарите стоматоло- 100.000 

зите и фармацевтите албанци на Ре-
публика Македонија 

85. Хуманитарно друштво "Дибра" - 50.000 
Дебар 

86. Асоцијација за демократска иници- 50.000 
јатива - Гостивар 

87. Здружение на ранетите и семејства- 200.000 
та на загинатите припадници на без-
бедносните сили на Македонија -
Македонски херои - жртви на ал-
банскиот тероризам 

Член 2 
Се задолжуваат корисниците од член 1 по завршу-

вањето на своите програмски активности да достават 
соодветна финансиска документација за потрошените 
средства до Министерството за финансии најдоцна 30 
дена по реализација на проектот. 

Член 3 
За извршување на оваа одлука се грижи Минис-

терството за финансии. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Вр. 23-7146/3 
25 декември 2001 година 

Скопје 

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

1807. 
Врз основа на член 7-в, став 2 од Законот за акци-

зите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 
42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 
25/2000, 11/2001 и 93/2001), министерот за финансии 
дон есе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА НАБАВЕНИ И РЕ-
ГИСТРИРАНИ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

Во Правилникот за евиденција и контрола за набаве-
ни и регистрирани патнички автомобили во странство 
("Службен весник на РМ" бр. 95/2001 и 97/2001), во член 
4, алинеја 3, зборот "и" се заменува со зборот "или". 

Член 2 
Во член 6, бројот "15", се заменува со бројот "45". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 
Вр. 08-26678/1 

26 декември 2001 година 
Скопје 

Министер, 
Никола Груевски, с.р. 
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1808. 
Врз основа на член 17а од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2001), 
министерот за финансии, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ЦАРИНСКИ УСЛУГИ 

Член 1 
На стоките што се увезуваат, се плаќа надоместок 

за направени царински услуги. Надоместокот за нап-
равените царински услуги се наплаќа во следниве из-
носи: 

- 19 Евра по наименување за царинска декларација 
за увоз (У4). 

Член 2 
По исклучок од член 1 на овој правилник, надомес-

токот за направени царински услуги не се плаќа за 
стоките што се ослободени од плаќање царина според 
одредбите од член 180 и 181 од Царинскиот закон 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000 и 31/2000), 
како и при увоз на стоки за кои според склучени меѓу-
народни договори не се плаќа царина. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1 јануари 2002 година. 

Бр. 08-26438/1 Министер, 
24 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1809. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат членовите 16, 17 и 19 од Одлуката 
за усвојување на Елаборат за измени и дополнувања 
на текстуалниот дел на одредбите за спроведување на 
ДУП за прва урбана единица Охрид, донесена од Со-
ветот на Општина Охрид на 14 август 2000 година 
("Службен гласник на Општина Охрид" бр. 5/2000). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија со Ре-
шение У. бр. 72/01 од 24 октомври 2001 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од Одлуката означени во точката 1 на оваа 
одлука затоа што се постави прашањето за нивната 
уставност и законитост. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 16 од Одлуката на урбанистичките проекти 
предвидени со оваа одлука, согласност дава Главниот 
архитект на градот. 

Во одделни случаи Главниот архитект може да по-
бара мислење од стручна комисија. Стручната коми-
сија ја именува Главниот архитект од стручни лица за 
соодветниот предмет. 

Во оспорениот член 17 од Одлуката е предвидено де-
ка урбанистичкиот проект од член 16 на оваа одлука на 
кого е дадена согласност, претставува измена на дел од 
деталниот план за конкретниот објект и истиот е соста-
вен дел на Деталниот план за прва урбана единица. 

Според член 19, одредбите од овој елаборат се од-
несуваат за сите детални урбанистички планови и за 
нивните измени, кои со денот на донесувањето на оваа 
одлука се во сила и тоа: ДУП за прва урбана единица 
со измените; ДУП за ПЦГП Охрид со измените; ДУП 
за втора урбана единица со измените; ДУП за трета 
урбана единица со измените; ДУП за четврта урбана 
единица; ДУП за петта урбана единица; ДУП за шеста 
урбана единица со измените; ДУП за седма урбана 
единица со измените; ДУП за осма урбана единица; 
ДУП за деветта урбана единица со измените; ДУП за 
десетта урбана единица со измените; ДУП за единае-
сетта урбана единица со измените; ДУП за населбата 
15-ти корпус со измените; ДУП за населбата Желез-
ничка со измените; ДУП за Радојца Новичиќ со изме-
ните; Урбанистички проект за седма зона од ЦГП од 
седма урбана единица; Урбанистички проект за шеста 
зона од ЦГП од седма урбана единица; ДУП за насел-
бата Пештани со измените; ДУП за населбата Трпејца 
со измените; ДУП Бејбунар 1; ДУП за населбата Че-
коштина; ДУП за туристичкиот комплекс Свети Сте-
фан со измените; ДУп за населбата Љубаништа; ДУП 
за потегот Лагадин-Пештани. 

Одредбите од овој елаборат ќе се применуваат по-
одделно за секој ДУП од став 1 на овој член. 

5. Во членот 8 алинеја 10 од Уставот на Република 
Македонија како темелна вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија е утврдено уредувањето 
и хуманизација на просторот и заштитата и унапреду-
вање на животната средина. 

Според член 115 од Уставот на Република Македо-
нија во единиците на локалната самоуправа граѓаните 
непосредно и преку претставници учествуваат во од-
лучувањето за прашања од локално значење, а особе-
но и во областа на урбанизмот. 

Во членот 52 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
52/95), Главниот архитект на градот покренува иници-
јатива за измена и дополнување на деталните урбанис-
тички планови; покренува иницијатива за изработка 
на урбанистички и архитектонско-урбанистички пла-
нови, дава стручно мислење на деталните урбанистич-
ки планови и урбанистичките и архитектонско-урба-
нистичките проекти, дава насоки за изработка на ар-
хитектонски проекти за да се валоризираат вреднос-
тите во архитектурата и зачувување на амбиентални-
те вредности на одделни градски квартови; дава сог-
ласност на архитектонските проекти што се од големо 
значење за градот, а значењето се утврдува во правил-
никот за таков вид на објекти изготвени и усвоени во 
единицата на локалната самоуправа; дава согласност 
на проектите за просторно уредување на позначајни 
објекти или квартови во градот; му предлага на сове-
тот дополнување норми и правилници од областа на 
архитектурата; покренува иницијатива за ревитализа-
ција на одредени градски квартови; се грижи за сигур-
носта и архитектонското наследство и за архитектон-
ско обликуваниот изглед на објектите во градот и 
учествува во работата на комисиите и телата надлеж-
ни за урбанизам и архитектура. 

Од означената законска одредба произлегува дека 
надлежностите на главниот архитект на градот се де-
цидно утврдени. При тоа, не е спорно дека главниот 
архитект во рамките на утврдените надлежности за 
одделни прашања дава и согласност - согласност на 
архитектонските проекти што се од големо значење 
за градот, а значењето се утврдува со правилник за та-
ков вид објекти изготвен и усвоен во единицата на ло-
калната самоуправа, како и согласност на проектите 
за партерно уредување на позначајни објекти или 
квартови во градот. Меѓутоа, во никој случај ваквото 
законско овластување на главниот архитект на градот 
не може да се поистовети со согласноста утврдена во 
оспорената одредба на членот 16 од Одлуката. Според 
мислењето на Судот, и покрај тоа што е во прашање 
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урбанистички проект за одделни објекти, објектите, 
односно површината за изградба на објектите опреде-
лени со регулациони и градежни линии, максимална 
висина на објектите и другите поблиски услови за из-
градба, се елементи на деталниот урбанистички план, 
што значи дека во случајов главниот архитект дава 
согласност на урбанистичките проекти за одделни об-
јекти кои се елемент на деталниот план. 

Според член 2 од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање, просторното и урбанистичкото пла-
нирање е континуиран процес кој се обезбедува со из-
работување, донесување и спроведување на просторни 
и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат. 

Според член 11 од Законот детален урбанистички 
план се донесува за одделни делови на населените мес-
та и други подрачја за кои е донесен генерален урба-
нистички план. 

Според ставот 2 на овој член од Законот детални-
от урбанистички план содржи особено: меѓу другото, 
план на намена на просторот и објектите, план на гра-
дежни парцели и површина за изградба на објекти оп-
ределени со регулациони и градежни линии, макси-
мална висина на објектите и други поблиски услови за 
изградба и одредби за спроведување на планот. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
и преку спроведувањето на урбанистичките планови 
се обезбедува просторното и урбанистичкото плани-
рање и дека одредбите за нивно спроведување се содр-
жина на деталните планови. 

Тргнувајќи од законската определба дека и одред-
бите за спроведување на деталните планови се содр-
жина на плановите, според мислењето на Судот овлас-
тувањето на главниот архитект на градот утврдено во 
оспорената одредба на член 16 од Одлуката не е во 
рамките на законските овластувања поради што Су-
дот оцени дека ставот 1 од оваа одредба не е во сог-
ласност со член 8 алинеја 10 од Уставот, со членот 11 
од Законот за просторното и урбанистичкото плани-
рање и со членот 52 од Законот за локалната самоуп-
рава. Со оглед на тоа што и ставот 2 на членот 16 од 
Одлуката е во функција на ставот 1 Судот оцени дека 
одредбата во целина не е во согласност со означените 
уставни и законски одредби. 

Исто така, Судот смета дека и оспорениот член 17 
од Одлуката е во функција на членот 16, односно спо-
ред овој член урбанистичкиот проект од член 16 на 
кого е дадена согласност претставува измена на дел од 
Деталниот урбанистички план за прва урбана единица 
- Охрид за конкретниот објект и истиот е составен дел 
на Деталниот план, што укажува на фактот дека се во 
прашање измена и дополнување на овој план, поради 
што оцени дека не е во согласност со означените ус-
тавни и законски одредби. 

Во поглед на одредбата содржана во членот 19 од 
Одлуката, Судот оцени дека не е во согласност со оз-
начените одредби од Законот за просторно и урбанис-
тичко планирање од причини што одредбите за реали-
зација се составен дел на деталниот план, во случајов 
на Деталниот план за прва урбана единица Охрид и со 
нивната измена не е допуштено да се уредуваат пра-
шања и за означените детални планови, поради што 
оцени дека не е во согласност со наведените законски 
одредби. 

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

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. 72/2001 Претседател 
12 декември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1810. 
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 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 52 став 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 13/01). 

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 Здружението на граѓани приредувачи на 
забавни игри "Тетрис" од Прилеп, со Решение У. бр. 
134/2001 од 24 октомври 2001 година, поведе постапка 
за оценување уставноста на член 52 став 2 од Законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се пос-
тави прашањето за согласноста на таа одредба од За-
конот со одредбите на Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 52 
став 1 од Законот, одобрение за приредување на за-
бавни игри се издава со надоместок, а според оспоре-
ниот став 2 на овој член од Законот министерот за фи-
нансии со правилник го определува надоместокот од 
ставот 1 на овој член. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот, 
владеењето на правото и поделбата на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, се едни од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Републи-
ка Македонија. 

Со член 33 од Уставот се уредува дека секој е дол-
жен да плаќа данок и други јавни давачки и да учес-
твува во намирувањето на јавните расходи на начин 
утврден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од 
Уставот, Собранието на Република Македонија ги ут-
врдува јавните давачки. 

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 
на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите, а според член 96 
од Уставот, органите на државната управа работите 
од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа 
и во рамките на Уставот и законите и за својата рабо-
та се одговорни на Владата. 

Согласно член 55 став 1 од Законот за организаци-
ја и работа на органите на државната управа, министе-
рот, меѓудругото, донесува правилници за извршува-
ње на законите кога за тоа е овластен со закон. Спо-
ред член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утвр-
дуваат и се разработуваат одделни одредби на закони-
те и другите прописи заради нивно извршување, а спо-
ред член 64 став 1 од овој закон, со актите кои ги до-
несува министерот не може за граѓаните и другите 
правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да 
се пропишува надлежност на други органи. 

Тргнувајќи од наведените одредби, а имајќи ја 
предвид содржината на член 52 став 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за игрите на 
среќа и за забавните игри, според која се овластува 
министерот за финансии со правилник да го определи 
надоместокот за одобрението за приредување на за-
бавни игри, според мислењето на Судот, таквото ов-
ластување нема уставна основа, дотолку повеќе што 
во Законот не се содржани никакви критериуми за оп-
ределување на висината на надоместокот, како што е 
случај со висината на надоместокот за концесијата 
востановена за приредување на игрите за среќа. Освен 
тоа, ова овластување отстапува и од општиот принцип 
на поделбата на власта, не претставува извршување на 
одредба од закон и би можело да значи арбитрерност 
и можност од нееднаков третман кон субјектите што 
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приредуваат забавни игри, што ќе произлезат од пра-
вилникот за кој е овластен да го донесе министерот за 
финансии. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспо-
рената одредба од Законот не е во согласност со нап-
ред наведените одредби 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 Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 134/2001 Претседател 
12 декември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1811. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К A 

1. Се укинуваат: 
а) Одлуката за утврдување општ интерес и опреде-

лување на локацијата за изградба на училишна зграда 
во село Балиндол, донесена од Советот на Општина 
Гостивар на 27 декември 1994 година ("Службен глас-
ник на Општина Гостивар" бр. 7/94); 

б) Одлуката за измена и дополна на Одлуката за 
утврдување општ интерес и определување на локација 
за изградба на училишна зграда во село Балиндол, до-
несена од Советот на Општина Гостивар на 19 јуни 
1997 година ("Службен гласник на Општина Гости-
вар" бр. 7/97); 

в) Одлуката за измена и дополна на Одлуката за 
утврдување општ интерес и определување на локација 
за изградба на училишна зграда во село Балиндол, до-
несена од Советот на Општина Гостивар бр. 07-215/1 
од 28 февруари 2001 година; и 

г) Одлуката за начинот на изградба во населеното 
место Балиндол, донесена од Советот на Општина Ба-
линдол на 12 јуни 2001 година ("Службен гласник на 
Општина Гостивар" бр. 3/2001). 

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 под-
несена иницијатива на "Мермери" - Гостивар и по 
сопствена иницијатива, со Решение У.бр. 171/2001 од 
10 октомври 2001 година, поведе постапка за оценува-
ње законитоста на одлуките означени во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нив-
ната законитост. 

4. Судот на седницата утврди дека основ за донесу-
вање на Одлуката за утврдување на општ интерес и 
определување на локација за изградба на училишна 
зграда во село Балиндол е членот 54 од Законот за 
системот на просторното и урбанистичкото планира-
ње ("Службен весник на СРМ" бр. 38/85, 38/90), како 
општ акт на Собранието на општина Гостивар, доне-
сена на седницата одржана на 27 декември 1994 годи-
на. За донесување на Одлуката не е издадена претход-
на согласност од републичките органи на управата 
надлежни за работите на урбанизмот и земјоделство-
то. 

Советот на Општина Гостивар на 19 јуни 1997 го-
дина донел Одлука за измена и дополна на означената 
одлука, исто врз основа на член 54 од Законот за сис-
темот на просторното и урбанистичкото планирање, а 
на 28 февруари 2001 година ја донел оспорената одлу-

ка врз основа на член 28 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање. Со двете одлуки е интерве-
нирано во катастарските парцели и нивниот опфат за 
изградба на училишната зграда во село Балиндол. 

Со оспорената одлука за начинот на изградба на 
населеното место Балиндол се утврдува начинот на 
изградба на ова населено место кое нема урбанистич-
ка документација. Според член 2 од оваа одлука се оп-
ределува подрачјето за изградба на објекти согласно 
графички прилог 1:2500 на населеното место Балин-
дол од член 1 на оваа одлука, со определување на гра-
ниците на зоната за градба, основна намена на повр-
шината и локација за јавен објект и основна сообра-
ќајна мрежа. 

Графичките прилози се составен дел на оваа одлу-
ка и се чуваат и регистрираат во подрачната единица 
на Министерството за транспорт и врски. 

Според член 3 од Одлуката при организирањето на 
населеното место се согледува и подрачјето на атарот 
согласно одредбите на Просторниот план на Републи-
ка Македонија. 

Изградбата на училишна зграда во селото М.В. 
"Бегови Ниви" може да се врши согласно оваа одлука 
и по изработен урбанистички проект за конкретниот 
локалитет и по добиените согласности од надлежните 
органи на управата и мислење од локалната самоупра-
ва. Проектот се заведува во Подрачната единица на 
Министерството за транспорт и врски и согласно ур-
банистичкиот проект се издаваат услови за градба. 

Графичкиот прилог е во мерила 1:2500 и е соста-
вен дел на оваа одлука и не се објавува, а се чува и ре-
гистрира во соодветна подрачна единица на Минис-
терството за транспорт и врски. 

Во членот 4 е предвидено дека одредбите на оваа 
одлука се применуваат до донесувањето урбанистичка 
документација за населеното место Балиндол. 

5. Според член 54 од Законот за системот на прос-
торното и урбанистичкото планирање ("Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/85, 38/90), за населени места и над-
вор од нив за кои не е донесен просторен и урбанис-
тички план или донесениот план не содржи елементи 
за утврдување услови за градба, локација за изградба 
на јавни, општествени, односно стопански објекти, мо-
же да се издаде врз основа на посебен акт на Владата 
на СР Македонија, односно општ акт на собранието 
на општината за објекти од општинско значење. Во 
ставот 2 на овој член од Законот е предвидено дека 
општиот акт од став 1 на овој член се донесува по 
претходно издадена согласност од републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на урбанизмот 
и земјоделството. 

Разгледувајќи ја Одлуката за утврдување општ ин-
терес и определување на локација за изградба на учи-
лишна зграда во село Балиндол во контекст на утвр-
дената фактичка и правна состојба, не е спорно дека 
Законот за системот на просторното и урбанистичко-
то планирање, односно неговиот член 54, за населени 
места и надвор од нив за кои не е донесен просторен 
или урбанистички план допушташе локација за из-
градба на јавни, општествени објекти да се издаде врз 
основа на посебен акт на Владата, односно на општи-
ната ако објектот е од општинско значење. Меѓутоа, 
ваквиот општ акт се донесуваше по претходна соглас-
ност од републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на урбанизмот и земјоделството. Во случа-
јов претходна согласност за донесување на ваквиот 
општ акт не е дадена. Според тоа, и покрај законското 
овластување содржано во одредбата на членот 54 од 
Законот општината на ваков начин да издаде решение 
за локација за градба на училишна зграда во село Ба-
линдол, со оглед на тоа што нема претходна соглас-
ност за донесување на Одлуката, Судот оцени дека 
оваа одлука не е во согласност со член 54 од Законот 
за системот на просторното и урбанистичкото плани-
рање за време на неговото важење. 

Одлуката за измена и дополна на Одлуката за ут-
врдување на општ интерес и определување на локаци-
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ја за изградба на училишна зграда во село Валиндол 
од 19 јуни 1997 година, донесена, исто така врз основа 
на член 54 од Законот за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање и тоа по стапување во си-
ла на Законот за просторно и урбанистичко планира-
ње. Тргнувајќи од сфаќањето на членот 54 од Зако-
нот, дека тој не може да биде правна основа за изме-
нување и дополнување на урбанистички план, или да 
претставува замена за урбанистички план за населено 
место, за кое не е донесен урбанистички план, туку 
може да биде основа само за определување на елемен-
ти за утврдување на услови за градба, односно за изда-
вање на локација за изградба на објекти од јавен инте-
рес, според мислењето на Судот, актот на општината 
не може во некоја понатамошна постапка да биде ме-
нуван и дополнуван. 

Од друга страна, со оглед на тоа што актот е доне-
сен во време на важењето на член 54 од Законот за 
системот на просторното и урбанистичкото планира-
ње, тогаш и основот за негово донесување престанал 
да постои, поради што Судот оцени дека и оваа одлука 
не е во согласност со Законот. 

6. Оспорената одлука за измена и дополна на Од-
луката за утврдување општ интерес и определување 
на локација за изградба на училишна зграда во село 
Валиндол е донесена согласно член 28 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање кој предвидува 
градежно и друго земјиште предвидено за градба со 
кое управува Републиката се доделува на користење 
на физички и правни лица заради изградба на објекти. 
Со решение за доделување градежно земјиште се ут-
врдува инвеститор-корисник на градежно земјиште. 
Доделувањето на градежното земјиште го врши Ми-
нистерството надлежно за работите на урбанизмот. 

Смислата на оваа одредба е дека со поединечен 
акт Министерството за урбанизам може да додели 
градежно земјиште на користење за изградба на об-
јекти, а во никој случај не може да биде основ за доне-
сување општ акт. Правен основ за донесување на 
општ акт од ваков вид беше содржан во член 34 од За-
конот за просторно и урбанистичко планирање, меѓу-
тоа овој член од Законот е избришан со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" 
бр. 18/99), но со оглед дека оспорената одлука е доне-
сена после нејзиното отстранување од правниот поре-
док Судот смета дека оваа одредба не може да биде 
основ за оцена на нејзината законитост. 

Правен основ за донесување на Одлуката за начи-
нот за изградба во населеното место Валиндол кое не-
ма урбанистичка документација е членот 25 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање и со неа 
се утврдува начинот на изградба на ова населено мес-
то за кое Општината Гостивар нема донесено урба-
нистичка документација. Не е спорно дека согласно 
членот 25 од Законот изградбата во населено место, 
кое нема урбанистичка документација може да се вр-
ши, до нејзино донесување, под услови и на начин што 
со општ акт ќе ги утврди општината, по претходна 
согласност на Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот. Од оваа одредба несомнено произлегу-
ва дека со општиот акт се утврдуваат условите за из-
градба во населеното место кои се однесуваат на сите 
субјекти, а не и условите за поедини субјекти. Меѓу-
тоа, во членот 3 став 2 на Одлуката се утврдени усло-
ви за градба на училишната зграда во село Валиндол, 
што според мислењето на Судот ги надминува рамки-
те на општ акт, поради што оцени дека не е во соглас-
ност со Законот. 

Понатаму, Одлуката не е донесена по претходна 
согласност на Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот па според тоа и од овој аспект Судот 
оцени дека не е во согласност со Законот. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 

Цунов и судиите Вахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Весим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У.бр. 141/2001 Претседател 
12 декември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

1812. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

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

О Д Л У К А 

1. Се укинува Статутот на ООЗТ Институти при 
Медицинскиот факултет во Скопје, донесен од работ-
ниците на ООЗТ Институти при РО Медицински фа-
култет - Скопје во мај 1989 година. 

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 иницијативата на Илија Светиев од Скопје, со ре-
шение У.бр. 165/2001 поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на статутот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што е донесен врз основа 
на Законот за здружениот труд, поради што и суштин-
ски и терминолошки е несогласен со Уставот на Ре-
публика Македонија, Законот за научно-истражувач-
ката дејност и со Законот за високото образование. 

4. Судот на седницата утврди дека со Статутот се 
уредуваат: називот, седиштето и дејноста на ООЗТ, сос-
тавот, изборот, односно именувањето, отповикот и де-
локругот на советот на работните луѓе, на неговиот из-
вршен орган и на директорот и нивната одговорност, 
прашањата за кои работниците лично се изјаснуваат, 
начинот на личното изјаснување и одлучување, обврс-
ките на самоуправните и другите органи кон синдика-
тот, остварување на самоуправувањето, општонародна-
та одбрана, општествената самозаштита и сл. 

5. Статутот на ООЗТ Институти при РО Медицин-
ски факултет во Скопје е донесен во 1989 година, од-
носно во време на важењето на Уставот на СР Маке-
донија од 1974. 

Како основ за негово донесување послужиле од-
делни одредби од Законот за здружениот труд кои, и 
по влегувањето во сила на Законот за претпријатија-
та, не престанале да важат. Меѓу нив спаѓаа и одред-
бите од главата IV од овој закон која ги регулираше 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. Поточно, ставот 2 на членот 74 од Законот за 
претпријатијата предвидуваше одредбите на Законот 
за здружениот труд да се применуваат на организаци-
ите на здружен труд што не вршат стопанска дејност, 
здружените организации, организациите на кооперан-
ти, деловните заедници и заедниците на здружен труд 
за меѓусебна планска и деловна соработка, на работ-
ните заедници во нив, како и на другите форми на 
здружување на труд и средства, додека не се усогласат 
со одредбите на овој закон, односно до донесувањето 
на посебни закони со кои ќе се уреди нивната правна 
положба. 

Со други зборови, за донесувањето на оспорениот 
статут постоел правен основ и во Уставот на СР Ма-
кедонија и во Законот за здружениот труд. 

Меѓутоа, со влегувањето во сила на Законот за ос-
новните права од работниот однос (14 октомври 1989 
година), меѓу другите, престана да важи и главата IV 
од Законот за здружениот труд). 

Понатаму, согласно член 12 став 1 од Законот за 
научно-истражувачката дејност ("Службен весник на 
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РМ" бр. 13/96), истоимената дејност од јавен интерес 
ја вршат Македонската академија на науките и умет-
ностите, како и факултетите и универзитетите осно-
вани како јавни установи. 

Согласно ставот 2 на овој член од Законот полож-
бата, основањето, вршењето и престанокот на врше-
њето на дејноста, управувањето, изборот на кадрите, 
начинот на финансирањето и надзорот над законитос-
та на Македонската академија на науките и уметнос-
тите, како и на факултетите и универзитетите се уре-
дува со посебни закони. 

Како што се гледа од неговата содржина, овој за-
кон упатува наведените прашања, меѓу другите, и на 
факултетите да се уредат со посебен закон што во 
случајов е Законот за високото образование. 

Така, членот 18 од овој закон, меѓу другото, пред-
видува дека факултетот врши високообразовна и на-
учно-истражувачка дејност. 

Со други зборови, дејноста на факултетот се сос-
тои во едукација и научно истражување, а прашањата 
сврзани со овие дејности се уредени со Законот за на-
учно-истражувачката дејност и Законот за високото 
образование. 

Така, во членот 63 став 1 од Законот за научно-ис-
тражувачката дејност, меѓу другото, е предвидено де-
ка организациите за научно-истражувачката дејност 
се должни во рок од 6 месеци од влегувањето во сила 
на овој закон да ги усогласат своите акти, организаци-
ја и работа со одредбите на истиот. 

Овој закон влегол во сила на 23 март 1996 година, 
а Медицинскиот факултет, како јавна установа што 
обавува научно-истражувачка дејност, до денес не из-
вршил усогласување на Статутот со овој закон. 

Исто така, согласно член 184 и 186 од Законот за 
високото образование, со влегувањето во сила на овој 
закон, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје, Универзитетот "Св. Климент Охридски" во 
Битола со постојните факултети и виши школи во 
нивниот состав продолжуваат со работа како државни 
високообразовни установи, односно како државни на-
учни установи кои во рок од 12 месеци од влегувањето 
во сила на овој закон ќе го усогласат своето работење, 
статутите и другите општи акти. 

Овој закон влегол во сила на 11 август 2000 година, 
што значи дека рокот за усогласување истекол на 11 
август 2001 година. 

Исто така, во овој контекст, Судот ја имаше пред-
вид и одредбата од ставот 2 на членот 186 од Законот 
за високото образование според која до донесувањето 
на општите акти од ставот 1 на овој член од Законот 
ќе се применуваат постојните општи акти доколку не 
се во спротивност со овој закон. 

Како што се гледа од содржината на оваа одредба 
од Законот, примената на оспорениот статут е услове-
на со негова согласност со закон. 

Во случајов, според Судот, не би можело да дојде 
до примена на оваа одредба од Законот, од причина 
што оспорениот статут не само што е целосно несог-
ласен со Законот за високото образование, туку вооп-
што е анахрон и неусогласен со новиот уставен поре-
док ниту терминолошки ниту содржински. 

Со оглед на тоа дека Медицинскиот факултет како 
установа што врши наставна и научно-истражувачка 
дејност, во определениот рок, не го усогласил оспоре-
ниот статут ниту со Законот за научно-истражувачка-
та дејност ниту со Законот за високото образование, 
односно во внатрешната организација на факултетот 
се уште постојат основни организации на здружен 
труд и работни организации формирани врз основа на 
самоуправни спогодби за здружување, Судот утврди 
дека оспорениот статут е несогласен со Уставот и за-
кон. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на 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. 165/2001 Претседател 
12 декември 2001 година на Уставниот суд на Република 

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

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4180/2001 од 24.12.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02043386?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
твото за производство и трговија ЛОЗАР-ПЕЛИС-
ТЕРКА АД Скопје ул."Босна и Херцеговина"бб. 

ПОС АИК ЛОЗАР АД Битола, ул."Прилеп-
ска' бб. Се врши промена на седиште, се трансформи-
ра согласно ЗТПОК и се усогласува со ЗТД со Статут 
од 17.11.2001 година. Тане Николоски - извршен ди-
ректор и Цветан Панделески - извршен директор. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 11.10, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 21, 24, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.33, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.42, 24.65, 
25.21, 25.23, 25.24, 33.10/1, 33.10/2, 33.40, 36.11, 36.12, 
36.14, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.40, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4180/2001. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3174/2001, од 19.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042381?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
твото за производство, промет и услуги НИВАДА 
ДОО увоз-извоз Скопје ул."АСНОМ" бр. 68 1-14. 

Содружници во друштвото се Ѓорѓи Алексов од 
Скопје ул."Финска" бр. 196 1-3 и Зора Алексова од 
Скопје ул."Финска" бр. 196 1-3. 

Во внатрешниот промет друштвото ќе ги врши 
следните дејности: 01.41, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81/1, 
15.81/2, 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 
22.25, 29.71, 29.72, 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, 50.51, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 
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52.72/2, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, 
51.19, 52.63, 63.40. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во надворешнотрговскиот промет на 
стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, реекспорт, малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сиот свој имот. Управител на друштвото е Горѓи 
Алексов - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3174/2001. (27384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3611/2001, од 30.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042818?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, угостителство и услуги ДИЗ ИМПЕКС ДОО 
Скопје ул."16 Македонска бригада" бр. 4/2-1 Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.33, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 70.11, 70.12, 70.20, 63.30, 71.33, 71.34, 71.40, 72.20, 
72.30, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84. Дејности на надворешнотрговскиот про-
мет се: надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување, реекспорт, консигнација. 
Василев Влатко - управител без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени према трети лица друштвото одговара со сиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3611/2001. (27385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3070/01, од 14.09.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02042277?-8-09-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за градеж-
ништво, трговија и услуги ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕ-
НЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Алексо Демни-
евски" бр. 42. 

Содружници: Јанкоски Зоран од Скопје, ул."Алек-
со Демниевски" бр. 42. и Јанкоски Никола од Скопје, 
ул."Алексо Демниевски" бр. 42. 

Управител без ограничување: Јанкоски Зоран од 
Скопје, ул."Алексо Демниевски" бр. 42. 

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
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, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 74.40, 93.01, 93.02, 
92.31, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување и посредување на странски фирми, 
реекспорт и компензација, комисиони и консигнацио-
ни работи, меѓународна шпедиција, меѓународен пре-

воз на стоки и патници, малограничен промет со со-
седните земји. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое име 
и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот 
промет друштвото одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3070/2001. (27386) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3262/2001, од 28.09.2001 година, во регистарската 
влошка бр. 02042469?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар основањето на Друштвото за производство, тр-
говија, транспорт и услуги ЖИКО КОМ ДООЕЛ увоз-
извоз Росоман ул."Гоце Делчев" бр. 12, с. Росоман. 

Содружник и управител без ограничување: Стоја-
новска Нела од с. Росоман ул."Гоце Делчев" бр. 12. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 
01.42, 02.01, 02.02, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 
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, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.12, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување на странски фирми, реекспорт и компен-
зација, комисиони и консигнациони работи, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници, малограничен промет со соседните земји. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3262/2001. (27387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3409/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042616?-8-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Тргов-
ското друштво за јавен превоз на патници ТАКСИ 
ВАРДАР - КОМЕРЦ 2001-9195 ДООЕЛ Скопје 
ул."Рузвелтова" бб, Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 
51.55, 51.56, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40, 51.66, 51.47, 
51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.54, 51.57, 52.25, 
52.27, 52.11, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.48, 52.44/2, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 63.30, 92.71, 52.40, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.10, 
63.11, 63.12, 63.20, 63.21, 63.40, 74.84. Дејности во надво-
решниот промет: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, консигнација, реекспорт, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. Управител на друштвото е 
Павле Донев - управител без ограничување. Основач 
на друштвото е Павле Донев од Скопје ул."Васил Гор-
гов" бр. 30/2-29. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3409/2001. (27388) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3519/2001, од 17.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042726?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЛЕДИ-ТРЕЈД ДООЕЛ 
Скопје, ул."Беровска" бр. 4/2-1. 

Содружник: Елизабета Стоиќ од Скопје. Управи-
тел: Елизабета Стоиќ од Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 16.00/1, 16.00/2, 22.32, 22.33, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.21, 71.32, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. Во НТР 
друштвото ќе обавува: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување, консигнациони 
складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3519/2001. (27389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3620/2001, од 23.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042827?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ 
Скопје ул."Венијамин Мачуковски" бр. 28/2. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, 
трговија и услуги БИМ-МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје 
ул."Венијамин Мачуковски" бр. 28/2. Содружник на 
друштвото е: Марија Арџелиева од Скопје ул."Венија-
мин Мачуковски" бр. 28/2. Седиште на ТД е во Скопје, 
ул."Венијамин Мачуковски" бр. 28/2. 

Дејности на ТД се: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 20.30/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, посредување и застапување на прометот со 
стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, СР Југославија и Албанија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, за обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Управител и застапник 
на ТД во надворешен промет е Марија Арџелиева -
управител без ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3620/2001. (27390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуги КООПЕРАТИВА ДОО експорт-импорт 
с. Негорци Гевгелија. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/2, 01.24, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.82/1, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 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, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.63, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.34, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.05. 
Надворешна трговија: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, реекспорт, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, превоз на 
стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпеди-
ција, застапување на странски фирми, консигнациони 
работи, комисиони работи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. Во внатрешниот и надвореш-
ниот промет друштвото ќе го претставува и застапува 
лицето Драги Делев - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27391) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3075/2001, од 24.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042282?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Трговското радио-
дифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КТ-
СЕЛЕКО ДООЕЛ Неготино ул."Индустриска" бб. 

Содружник: Друштво за трговија СЕЛЕКО Зоран 
и Лазар ДОО Неготино ул."Едвард Кардељ" бр. 35. 
Содружникот не одговара. 

Дејност: 64.20. Во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сиот свој имот. Во правниот 
промет со трети лица друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. Управител: Тодоров Лазар - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3075/2001. (27392) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3591/2001, од 24.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042798?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги КОКИДАН ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје Радишани, ул."5" бр. 2. 

Дејности: 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 51.21, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
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, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 
52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.24, 93.02, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 
74.20/2, 74.70, 45.31, 45.33, 52.72/1, 52.72/2, 93.01, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. Лице овлас-
тено Николче Трајкоски - управител без ограничува-
ње и застапување во надворешно и внатрешнотргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3591/2001. (27393) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3370/01, од 24.10.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02042577?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за трговија 
и услуги ПЕНТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул."Лазар Поптрајков" бр. 18/1-4. 
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Дејности: 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.21, 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, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. Управител на друштвото е лицето Делфи-
на Крстевска од Скопје и тоа без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3370/2001. (27394) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3587/2001, од 19.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042794?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ДЕЦЦО ДОО увоз-извоз 
Скопје бул."Јане Сандански" бр. 21/3-4, Скопје. 

Називот на фирмата ќе биде: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ДЕЦЦО ДОО увоз-извоз 
Скопје. Седиштето на фирмата ќе биде во Скопје на 
бул."Јане Сандански" бр. 21/3-4, Скопје. Основачи на 
фирмата ќе бидат: Претпријатие за трговија и давање 
деловни услуги ДЕЦЦО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
Велград СР Југославија со седиште на ул."Небојши-
на" бр. 28 и Драган Вулетиќ од Велград ул."Витано-
вачка" бр. 55. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 18.22, 18.23, 
51.21, 51.24, 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, 
51.64, 51.70, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
на странски фирми, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, превоз на стоки и патници во меѓународен 
друмски сообраќај, посредување во надворешнотргов-
ско работење, малограничен промет со Грција, Алба-
нија, Вугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Драган Вулетиќ - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3587/2001. (27395) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3158/2001, од 18.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042365?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги ЛИЛИЕН ДОО експорт-импорт Волко-
во ул."101" бр. 81 а, Скопје. 

Дејности: 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, 51.31, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 63.30, 63.40, 
70.20, 74.20/3, 70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 

одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Лилјана Велдедовска - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3158/2001. (27396) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3464/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042671?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство на јаглероден диоксид ГЕОЛИНДЕ Геосон-
да ДООЕЛ Скопје, ул."Мечкин камен" бр. 7. 

Единствен содружник на друштвото е правно лице: 
Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО-
СОНДА Звонко Ристески и други ДОО Скопје, 
ул."Мечкин камен" бр. 7. 

Дејности на друштвото: 11.10, 11.20, 14.30, 23.20, 
24.11, 24.13, 24.14, 40.20, 51.12, 51.51, 73.10/2, 74.84, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување на странски лица, посредување и застапување 
во надворешниот трговски промет, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет друштвото одговара со 
сиот свој имот. Управител без ограничување во внат-
решното и надворешното трговско работење е Здрав-
ко Ристески. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3464/2001. (27397) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 281/2001, од 09.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70061-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватната здравствена ор-
ганизација-ординација по општа стоматологија со за-
ботехничка лабораторија ТРЕНД ул."Пиринска" бр. 
43/В-3, Скопје. 

Основање на Приватна здравствена организација-
ординација по општа стоматологија со заботехничка 
лабораторија ТРЕНД со седиште на ул."Пиринска" 
бр. 43/В-3, Скопје. Основач и директор со неограниче-
ни овластувања е Томислав Трендовски од Скопје. 

Дејности на организацијата: 33.10/2, 85.13, 85.14/1. 
Во правниот промет организацијата ќе настапува 

во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени 
во правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
281/2001. (27398) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр.1574 /2001, од 18.06.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02018428?-4-09-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на Друштвото за автотранспорт и шпеди-
ција Транс Велес акционерско друштво Велес 
ул."Алексо Демниевски" бр. 53, Велес. 

Во друштвото се врши промена на лице овластено 
за застапување. Се брише: Јанушев Димче - извршен 
директор со неограничени овластувања. Се запишува: 
Тепев Илија - извршен директор со неограничени ов-
ластувања. Пречистен текст: Тепев Илија - извршен ди-
ректор со неограничени овластувања и упис на одлука 
за промена на членовите на органите на управување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1574/2001. (27399) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението 
П.Трег. бр. 587/2001, од 10.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007465?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар пристапување, истапување на сод-
ружник, промена на управител на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Футура ДООЕЛ ул."Вељ-
ко Влаховиќ"бр. 9, Штип. 
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Во Друштво за производство, трговија и услуги 
Футура ДООЕЛ се врши пристапување и истапување 
на содружник и промена на управител. Од својство на 
содружник истапува Туркулев Душан од Нови Сад 
СРЈ, а во својство на содружник пристапува Коцев 
Здравко. Досегашниот содружник содружничкиот 
влог од 5.000 евра или 310.000,00 денари го пренесува 
на содружникот кој пристапува. Се разрешува управи-
телот Никола Костов, а се именува за управител без 
ограничување Емил Трајков. 

Од Основниот суд Штип - Штип, П.Трег. бр. 
587/2001. (27407) 

Основниот суд Штип - Штип, со решението 
П.Трег. бр. 579/2001, од 09.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03007097?-3-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на овластено лице на 
Друштвото за трговија и услуги Сонце ДОО увоз-из-
воз Струмица ул."Гоце Делчев" бб. 

Досегашниот управител и застапник на Друштвото 
за трговија и услуги Сонце ДОО увоз-извоз Струмица 
Борче Тодоров од Струмица се брише. За нов управи-
тел и застапник на Друштвото за трговија и услуги 
Сонце ДОО увоз-извоз Струмица се запишува лицето 
Александар Тодоров од Струмица со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Штип - Штип, П.Трег. бр. 
579/2001. (27409) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 484/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03006744?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето и пристапување на содруж-
ник, пренос на удел и промена на овластено лице на 
Друштвото за трговија и услуги Ваха ДООЕЛ увоз-из-
воз Штип, ул. "Христијан Карпош" бр. 88, Штип. 

Со одлука на единствениот содружник бр. 4/2001 
од 20.08.2001 година извршена е промена на лицето ов-
ластено за застапување, така што од управител е раз-
решен Зоран Димчов а е именуван Влатко Ничев, уп-
равител без ограничувања во овластувањата. 

Со одлука за истапување и пристапување на сод-
ружник и договор за поклон (преотстапување на удел 
без надомест) од ДООЕЛ Ваха увоз-извоз Штип иста-
пува содружникот Благородна Соколова а својот удел 
од 6.200 ДЕМ односно 3.265 ЕВРА го преотстапува на 
содружникот Влатко Ничев без надомест, којшто ис-
тиот го прифаќа и презема. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
484/2001. (27522) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 106/2001 од 28.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 1- 
405-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на ов-
ластено лице на Универзитетот " Св. Кирил и Методиј" 
Скопје РО Рударско-геолошки факултет, ц.о. со седиште 
во Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 89, Штип. 

Се разрешува д-р Борис Крстев од функцијата ра-
ководен орган - декан на Рударско-геолошкиот фа-
култет - Штип, без ограничувања, а се избира на фун-
кцијата раководен орган - декан на Рударско-геолош-
киот факултет во Штип лицето д-р Тодор Делипетров, 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
106/2001. (27518) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 110/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
1-39-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лице овластено за застапување во Фабриката за про-
изводство на целулоза и хартија и преработка на хар-
тија Хартија ад во мешовита сопственост во Кочани, 
ул. "29 Ноември" бр. 36. 

Се брише Терџиманов Кирил в.д. директор со не-
ограничени овластувања во застапувањето во надво-
решнотрговско работење. 

Се запишува Димитрова Николина в.д. директор 
со неограничени овластувања во застапувањето во 
надворешното трговско работење. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
110/2001. (27519) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 108/2001 од 8.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
2-58-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
овластено лице во Производна, прометна, преработу-
вачка, земјоделска задруга АГРОПРОИЗВОД-ЛУКА 
п.о. с. Луковица, Македонска Каменица. 

За в.д. директор се запишува Бона Стојановска и 
застапник во надворешнотрговскиот промет со неог-
раничени овластувања. 

Се брише: Весна Телетанска директор и застапник 
во надворешнотрговскиот промет со неограничени 
овластувања. 

Пречистен текст: в.д. Бона Стојановска - директор 
и застапник со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
108/2001. (27521) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 772/2001 од 28.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009188?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговското друштво за врабо-
тување на инвалидни лица за производство, услуги, 
транспорт и трговија увоз-извоз М Д - Корпорација 
ДОО Радовиш, ул. "Јавор" бр. 18. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 
15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 
18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 
28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 
74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на сто-
ки на консигнациони складови, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

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

Во правниот промет со трети лица за преземените 
обврски друштвото одговара со целиот свој имот и 
средства. 

Основачите не одговараат. 
За управител без ограничување се именува и се за-

пишува Димитровски Миле. 
Управителот Димитровски Миле е и застапник без 

ограничување во надворешнотрговското работење. 
Основачи на друштвото се: Димитровски Миле од 

Радовиш, Република Македонија и Ѓоргиев Горан од 
Радовиш, Република Македонија. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
772/2001. (27523) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 826/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009242?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги РОС ДООЕЛ увоз-извоз Штип 
ул. "Сајбие Демир" бр. 1/43, Штип. 

Основач: Друштво за електромашинска репарату-
ра на обртни електрични машини, репаратура на тран-
сформатори, индустриска електроника и автоматика, 
термоенергетика, електроенергетика, електромонта-
жа, електроинсталации, испитување, контрола и ин-
женеринг услуги, увоз-извоз МИНЕЛ-ЦЕР ДОО Бла-
гоја Скопје, седиште на ул. "16 Македонска бригада" 
бр. 18. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 27.42, 27.44, 27.45, 26.82/2, 27.21, 
27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.75, 30.01, 30.02, 31.10, 
31.61, 31.62, 33.20, 33.40, 33.50, 51.16, 51.17, 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, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.72/1, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување на 
странски лица, консигнациона и комисиона продажба, 
меѓународен превоз на стоки, меѓународна шпедиција, 
реекспорт, туристички и угостителски услуги во 
странство, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија. 

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

Застапување: Никола Кангалов - управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
826/2001. (27524) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 815/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009231?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, услуги и трговија Барселона-2 ДООЕЛ увоз-из-
воз с. Зубово бр. 9, Ново Село. 

Единствен содружник во друштвото: Колев Љупчо 
с. Зубово бр. 9, Ново Село, основна главница на друш-
твото 2.600 ЕВРА или 161.200,00 денари. 

Дејности на друштвото се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.12/1, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.30, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.66, 51.70, 51.35, 503, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
60.22, 60.24, 63.21, 63.12, 20.10, 20.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, малограничен промет со 
Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција 
и посредување, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници. 

Во правниот промет Друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. 

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

Управител со неограничени овластувања е лицето: 
Колев Љупчо од с. Зубово бр. 9, Ново Село, Струмица. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
815/2001. (27525) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 752/2001 од 26.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009168?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 

основањето на ДООЕЛ на Трговското радиодифузно 
друштво - оператор на кабелска мрежа Вива Нет ДО-
ОЕЛ Берово, ул. "Ѓура Ѓаковиќ" бр. 17. 

Содружник: Јованов Виктор од Берово, ул. "Ѓуро 
Ѓаковиќ" бр. 17. 

Основен влог на содружникот: подвижни предмети 
- спрема со проценета вредност од 4.218.510 денари. 

Дејност: 64.20 - телекомуникации, дистрибуција на 
радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа 

Овластувања и одговорност: во свое име и за своја 
сметка, со неограничени овластувања, друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител и застапник е Јованов Виктор од Беро-
во, без ограничувања на неопределено време. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
752/2001. (27526) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 839/2001 од 2.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009255?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија, тран-
спорт и услуги ХИДРА увоз-извоз ДОО Струмица, ул. 
"24 Октомври" бр. 35. 

Содружници: Томе Витанов од Струмица, ул. "24 
Октомври" бр. 35 и Глигор Нурев од Струмица, ул. 
"Јанко Цветинов" бр. 56. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.24, 74.14, 74.82, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. 
Грција, реекспорт, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот имот. 

Томе Витанов од Струмица, управител на Друш-
твото и застапник во надворешнотрговскиот промет 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
839/2001. (27527) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 800/2001 од 26.9.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009216?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, ус-
луги и производство Рио-Кршков увоз-извоз ДООЕЛ 
Куклиш, бр. 138. 

Основач и единствен содружник на друштвото е 
Билјана Кршкова од с. Куклиш бр. 138, општина Кук-
лиш. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 01.42, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.98/2, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 8.42, 92.62, 
93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција и Бугари-
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ја, меѓународен превоз на стоки во патниот сообраќај, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дишта, комисиона продажба, застапување на странски 
фирми, меѓународна шпедиција, вршење работи во 
посредување во надворешнотрговскиот промет. 

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

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

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 ЕВ-
РА или 150.775,00 денари во денарска противвредност. 

Со друштвото управува Билјана Кршкова - упра-
вител со неограничени овластувања, во внатрешнотр-
говското работење. Застапник на друштвото со неог-
раничени овластувања во надворешнотрговското ра-
ботење е Билјана Кршкова. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
800/2001. (27528) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 838/2001 од 2.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009254?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за за производ-
ство, трговија и услуги увоз-извоз ДИЗО-КОМПАНИ 
ДООЕЛ Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 28. 

Единствен содружник е: Здравков Камчо. 
Седиште: ул. "Климент Охридски" бр. 28, Струми-

ца. Управител: Здравков Камчо од Струмица со неог-
раничени овластувања при застапувањето на друш-
твото во надворешниот промет со трети лица. 

Одговорност: друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.44, 52.45, 52.50, 52.62, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет со 
соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, консигнациони работи и реекспорт, меѓуна-
родна шпедиција, посредување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
838/2001. (27529) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 786/2001 од 20.09.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009202?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Стев-гок увоз-извоз ДООЕЛ 
Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр. 54. 

Основач: Владо Тодосијев од Кочани. 
Дејности: 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 

15.85, 15.86, 15.91, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сиот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Владо Тодосијев управител со неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
786/2001. (27530) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 863/2001 од 10.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009279?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ЈТД на Друштвото за производство, ус-
луги и трговија Ексклузив Грабулев Ванче и др. ЈТД 
увоз-извоз Радовиш, ул. "Јане Сандански" бр. 15. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.12/2, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 15.11, 15.81, 15.81/2, 15.91, 
15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.22, 18.23, 74.84, 45.31, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 52.74, 55.30/2, 51.62, 51.65, 
51.63, 51.70, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.54, 51.55, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 
52.63, 51.66, 20.40, 20.10/1, 52.44/2, 50.30/2, 50.20, 45.43, 
51.13, 51.42/1, 51.42/2, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, внатрешна и меѓународна шпедиција, 
вршење на комисиони работи, реекспорт, услуги во 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници. 

За обврските во јавното друштво секој содружник 
одговара на доверителите непосредно со целиот свој 
имот и солидари со другиот содружник. За застапник 
се именува Грабулев Ванче. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
863/2001. (27531) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 771/2001 од 4.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009187?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз Кекец 
ДОО Струмица, ул. "11 Септември" бр. 9/В. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 51.2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.1, 52.11, 
52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.40, 60.2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 52.44/1, 52.44/4. 

Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, застапување и 
претставување, реекспорт, консигнациона продажба 
на стоки од увоз, вршење работи со посредување во 
надворешнотрговскиот промет, малограничен промет 
со Бугарија и Грција. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка со неограниче-
ни овластувања. 

За обврските према доверителите Друштвото од-
говара со сиот свој имот. 

За управител и застапник на друштвото со неогра-
ничени овластувања се запишува лицето Игор Илиев-
ски од Скопје. 

Пречистен текст: Игор Илиевски - управител и 
застапник на друштвото. 

Единствен содружник: Љупче Арсовски од Скопје 
и Игор Илиевски од Скопје. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
771/2001. (27532) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 768/2001 од 3.10.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03009184?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за транспорт, производство, трговија и ус-
луги Виза Шпед ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Парти-
занска" бр. 21Б. 

Назив: Друштво за транспорт, производство, трго-
вија и услуги Виза Шпед ДОО увоз-извоз Штип. 

Седиште: ул. "Партизанска" бр. 21Б, Штип. 
Дејности:17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 

17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
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17.51, 17.54, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 50.10, 50.30, 50.50, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 
51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 50.30/1, 50.30/2, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, услуги во меѓународниот тран-
спорт и шпедиција, посредување во надворешнотргов-
скиот промет, продажба на стоки во консигнациони 
складишта, комисиона продажба на стоки од увоз, ре-
експорт, малограничен промет со соседните држави. 

Основната главница на друштвото изнесува вкуп-
но2.600 ЕУР или 159.000,00 ден. во предмети. 

Овластувања во правниот промет: неограничени. 
Одговорност за обврските: целосна одговорност. 
Управител на друштвото: Верица Андоновски од 

Штип, ул. "Партизанска" бр. 21В. 
Застапник: управителот Верица Андоновски од 

Штип со неограничени овластувања во правниот про-
мет со трети лица во земјата и во надворешнотргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
768/2001. (27533) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
Ст. бр. 41/2001 од 28.11.2001 година, над стечајниот 
должник Друштво за поправка и одржување на апара-
ти "ВЕМ" ДООЕЛ с. Велгошти - Охрид со жиро 
сметка 41000-601-62933 при ЗПП - Филијала - Охрид 
отвори стечајна постапка над должникот, истата не ја 
спроведува и ја заклучи. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот при Основниот суд во Витола. 

Од Основниот суд во Охрид. (30923) 

Основниот сув во Витола, со решение Ст. бр. 264/01 
над трговија на мало "ОРТИШ" со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-93027 при ЗПП-Витола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Витола. (30924) 

Основниот суд во Витола, со решение Ст. бр. 
228/01 од 6.12.2001 година, над ДООЕЛ НО - 13 Вито-
ла, ул. "Дебарска" бр. 51, со дејност трговија со ж-ска 
40300-601-87278 при ЗПП - филијала Витола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Витола. (30926) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
263/01 од 6.12.2001 година, над ТП "ЉУБО ЉУБО 
СИМОНОВСКИ" од Битола, ул. "В. Карангелевски" 
64/2-51, Трег. 01007732?-03-000 со дејност производ-
ство и жиро сметка 40300-601-95640 при ЗПП-Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30927) 

Основниот суд во Витола, со решение Ст. бр. 
281/01 од 6.12.2001 година, над Трговец поединец Гор-
дана Драгољуб Кочовска, продавница "ИВЕЛИ" Де-
мир Хисар, Трег. 01001716?-6-01-000 со дејност тргови-
ја и жиро сметка 40300-601-90574 при ЗПП-Витола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Витола. (30929) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
280/01 од 6.12.2001 година над ТУП Лаландиа, Битола 

ул. "Пецо Божиновски" бр. 30-а, со дејност производ-
ство со ж-ска 40300-601-56195 при ЗПП - филијала Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30930) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 
279/01 од 6.12.2001 година, над ДООЕЛ "РОВЕЊО-
ВЕСНА" Битола, ул. "Љубојно" бр. 25, со дејност тр-
говија со ж-ска 40300-601-40956 при ЗПП - филијала 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (30932) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 
62/2001 од 28.11.2001 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец-поединец за вршење на трго-
вија на мало, Ратко Павле Трајкоски ПВ-КОМЕРЦ, с. 
Црешево, М. Врод и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка над наведениот должник согласно 
чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (30934) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 147/01 од 21.11.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТТ 
"Војкан промет" увоз-извоз ДООЕЛ од с. Градашор-
ци, Општина Василево, со жиро сметка бр. 41300-601- 
56902 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради 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. (30935) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст. бр. 383/01 од 06.12.2001, се отвора сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за услуги 
и трговија на големо и мало "БЛАЦЕ" експорт-им-
порт Ц.О. Скопје, со седиште во с. Блаце со жиро 
сметка 40100-601-255784 и регистарска влошка 1- 
40921-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
"БЛАЦЕ" Ц.О. 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. (30963) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 418/96 од 13.11.2001 годи-
на се заклучува отворената стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за производство и надворешна 
трговија "АНТУЗ" Скопје со седиште на ул. "Наро-
ден Фронт" бр. 13/5 и жиро сметка 40100-601-296721. 

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

Да се објави огласот на огласната табла во судот и 
во " Сл. весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30881) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 163/01 од 30.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
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"ИНТЕРЕКС" увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-33491 што се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но поради немање имот на должни-
кот, се одлучи отворената стечајна постапка да се зак-
лучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31100) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 179/01 од 06.12.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "КАПО" увоз-извоз ДООЕЛ од с. Босилово, 
Општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601- 
10430 што се води при ЗПП филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31101) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 145/01 од 30.11.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вец поединец Весна Горѓе Стојанова тп од Струмица 
со жиро сметка бр. 41300-601-69832 што се води при 
ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведе поради немање имот на должникот, зара-
ди 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31102) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 149/2001 од 28.11.2001 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говец поединец Валентина Илија Ташева тп од Стру-
мица со жиро сметка бр. 41300-601-60314 што се води 
при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31103) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 146/01 од 23.11.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТУТ "КРАЛ" п.о. увоз-извоз од с. Владевци, Општи-
на Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-20283 што 
се води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31104) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица 
со решение под Ст. бр. 75/2001 од 28.11.2001 година, 
отвори стечајна постапка над должникот ДТУТ "МА-
КОМ" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-19163 што се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но истата не се спроведе поради не-
мање имот на должникот, заради 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31105) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр. 157/01 од 19.11.2001 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Трговец поеди-
нец Ванчо Душан Илиев т.п. од Струмица, со жиро смет-
ка бр. 41300-601-60377 што се води при ЗПП филијала 
Струмица, но истата не е спроведена поради немање 
имот на должникот заради 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 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (31106) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 121/96 од 01.11.2001 година, е 
заклучена стечајната постапка над должникот З З 
"КУКЛА" од с. Куклиш. 

Преостанатиот имот: магацински простор, стари 
објекти во с. Куклиш, како и канцелариски материјал 
што го користи Општина Куклиш и е од незначителна 
вредност, се предаваат на Општина Куклиш, согласно 
член 148 од ЗППСЛ. 

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

Против ова решение дозволена е жалба, во рок од 
8 дена преку Основниот суд во Струмица до Апелаци-
ониот суд во Штип од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица. (31107) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 70/2001 од 30.11.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот ППТУ 
"ЕКА" увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должни-
кот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (31144) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 71/2001 од 30.11.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над ДПТТУ "ВЛАДО КО-
МЕРЦ ЦЕРОВО" Јагода ДООЕЛ од Гостивар, но ис-
тата не се спроведува, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (31145) 
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Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 72/2001 од 30.11.2001 година, от-
ворена е стечајна постапка над должникот Ноќен Бар 
"АСИОС" ТП Николоски Иван Филип од Гостивар, 
но истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (31146) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 339/01 од 05.12.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за трго-
вија, транспорт и услуги "ЛАКИ - МОНИ" Мирко 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. 
"Македонско Косовска бригада" бр. 10/20, со жиро 
сметка 40100-601-380211 и регистарска влошка бр. 
020011329?-8-01-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија, транспорт и услуги "ЛАКИ-МО-
НИ" Мирко ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I 
- Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31207) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 31/2001 од 27.11.2001 година, е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПУП "БОКА 
КОМЕРЦ" од Гевгелија со седиште на ул. "Горѓи Ста-
мов" бр. 15 и жиро сметка бр. 41610-601-17473 при ЗПП 
Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на 
имот од кој би се намириле трошоците на стечајната 
постапка, па отворената стечајна постапка над должни-
кот "Бока комерц" од Гевгелија веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 
8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациони-
от суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31211) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 32/2001 од 27.11.2001 година, е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ППКТТУ 
"ВЕНЕРА ГЕВГЕЛИЈА" од Гевгелија со седиште на 
ул. "Илинденска" бр. 7/А и жиро сметка бр. 41610-601- 
52849 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува 
заради немање на имот од кој би се намириле трошо-
ците на стечајната постапка, па отворената стечајна 
постапка над должникот "ВЕНЕРА ГЕВГЕЛИЈА" од 
Гевгелија веднаш се заклучува. 

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 
8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациони-
от суд Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31212) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 241/96 од 30.11.2001 година е 
заклучена отворената стечајна постапка над стечајни-
от должник ДОО "ЈУГОШПЕД" од Гевгелија со се-
диште на ул. "Железничка" бб и број на жиро сметка 
41610-601-21088 при ЗПП Гевгелија. 

Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од де-
нот на објавување, преку Основниот суд во Гевгелија 
до Апелациониот суд во Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (31213) 

Се закажува извештајно рочиште за Собрание на до-
верители при АД Македонка Енергетика Штип на кое 
врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се 
одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка. 

Право на учество имаат сите доверители со право 
на одвоено намирување, стечаен управник, сите сте-
чајни доверители и должникот. 

Извештајното рочиште ќе се одржи на 24.12.2001 
година во 10 часот во просториите на Основниот суд 
во Штип во соба бр. 6. 

Од Основниот суд во Штип. (31235) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст. бр. 2/96 од 24.12.2001 година. 

Се дава согласност за отпочнување на постапката 
за трансформација на АД "Славија" од Скопје. 

Стечајната постапка времено запрена со решение 
на овој суд III Ст. бр. 2/96 од 06.12.1999 година се запира. 

Решението да се објави во "Службен весник на 
РМ", на огласна табла на судот и на огласна табла на 
должникот. 

Жалбата поднесена против ова решение не го 
задржува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (32341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 188/01 од 07.11.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие "АСИБА МГ" ДОО Скопје, со седиште на 
ул. "Лондонска" бр. 24 и жиро сметка 40120-601-68723. 

За стечаен управник се определува Радослав Кип-
ровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверителите за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверители-
те ќе одлучат за понатамошниот тек на постапката за 
16.01.2001 година, во 8,45 часот во соба бр. 44 во згра-
дата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на РМ" 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32354) 

Основниот Суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 218/01 од 28.11.2001 годи-
на, отворена е стечајна постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, промет и услуги 
"ММ" ДОО Миодраг и други Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 5/62 и жиро сметка 40100-601-297851 впи-
шан во регистерската влошка бр. 0201553?-3-03-000. 

За стечаен управник се определува лицето Радос-
лав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверителите кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверители-
те ќе одлучат за понатамошен тек на постапката за 
16.01.2001 година во 8, 50 часот во соба бр. 44 во згра-
дата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
" Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32352) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 396/2001 од 10.12.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Македонски институт за новинарство - помагање 
во оспособување новинарски кадар - ДОО -Скопје, 
ул."11 Октомври" бр.2-6/2, со жиро сметка 40100-603- 
18306. 
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За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
рески, Скопје со стан на бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвида-
торот 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. (31866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 923/99 од 11.12.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, изведба и инженеринг 
"М-2" ДОО -Скопје, ул."Дамска" бр. 30 а, со жиро 
сметка 40120-601-2277389. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Пет-
ревски од Скопје со стан на бул."АВНОЈ" бр. 44. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31865) 

Ликвидаторот Касниоски Т. Игне од Скопје 
ул."Торонто" бр. 28, Скопје, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 3030/2001, објавува дека Трговското 
друштво за промет на големо и мало "МАКИТАЛ" 
Нове и други ДОО Скопје и со број на жиро - сметка 
40100-601-65490 отворена при ЗПП Филијала-Скопје 
е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31478) 

Ликвидаторот Анета Ристовска од Скопје, ул."Хо 
Ши Мин" бр. 199 а, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека Друш-
твото за производство и трговија ТРИ ЅВЕЗДИ Ане-
та ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со жиро - сметка 
40100-601-450008 отворена при ЗПП Филијала-Скопје 
е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31607) 

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

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

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31829) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 365/2001 од 14.11.2001 годи-

на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "БОРО ТРЕЈД" 
увоз-извоз - Скопје с. Петровец, ул."12" бр. 25, со жи-
ро сметка 40110-601-373689. 

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

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр.372 /2001 од 19.11.2001 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"МЕДИФАРМ-КОМЕРЦ" Тетово ул."Илинденска" 
бр. 216/2, со жиро сметка 41500-601-15367. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31880) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 373/2001 од 22.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација Аптека "МЕДИФАРМ" 
ПО од Тетово ул."Горна Чаршија" бб, со жиро сметка 
41500-603-1419. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово со стан на ул."Влагоја Тоска" бр. 222, 
телефон 044/332-025. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31881) 

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Те-
тово ул."Влагоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 3199/01 од 
19.11.2001 година и влошка: 02030005?-8-01-000, обја-
вува дека Друштвото за производство, услуги и трго-
вија на големо и мало СТИЛЕР Садула ДООЕЛ из-
воз-увоз с. Воговиње, Општина Воговиње ,е во ликви-
дација. 

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 примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последното објавување. 

Од ликвидаторот. (29536) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 143/01 од 17.12.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над ТП "Ѓуљап" п.о. увоз-извоз 49259 
но поради немање на материјални средства постапка-
та се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија-
та што се води при Основниот суд во Штип. 
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Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 
дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Р.Македонија". 

Од Основниот суд во Штип. (31883) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 12/2001 од 12.12.2001 година, се отвора ликвида-
циона постапка поднесена од Јавното трговско друш-
тво за трговија, услуги и производство Алек компани 
јтд увоз-извоз Кочани, но истата не се спроведува би-
дејќи должникот не располага со имот за покривање 
на трошоците во постапката. 

Локвидационата постапка над Јавното трговско 
друштво за трговија, услуги и производство Алек ком-
пани јтд увоз-извоз Кочани се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип. (31884) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 193/2001 од 12.12.2001 година, се отвора ликви-
дациона постапка поднесена од Друштвото за произ-
водство, промет и услуги Емгопром јтд Гарванска 
Емилија и др. експорт-импорт Берово, но истата не се 
спроведува бидејќи должникот не располага со имот 
за покривање на трошоците во постапката. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, промет и услуги Емгопром јтд Гарванска 
Емилија и др. експорт-импорт Берово се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Штип. (31885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 127/2001 од 29.03.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕС 
СТАР" ДОО - Скопје, с. Буковиќ. 

За ликвидатор се определува лицето Џемали Ја-
шар од Скопје, с. Буковиќ, тел. 02-359-793. 

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 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31918) 

Ликвидаторот Маидевска Виолета од Скопје, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 3435/01, об-
јавува дека Друштвото за промет на големо и мало 
НАДАРИС - Виолета и Иван ДОО Скопје и со жиро 
- сметка 40100-601-243248 отворена при ЗПП Филија-
ла-Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31978) 

Ликвидаторот Дејан Маринковски од Скопје, за-
пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје, со решение П.трег. бр. 1323/01, објавува 
дека Друштвото АКРОС-КАРГО ДООЕЛ со број на 
жиро - сметка 40100-601-224457 отворена при ЗПП 
Филијала-Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази. 

Од ликвидаторот. (31979) 

Ликвидаторот Севда Ѓорѓиева од Скопје, ул. "Цр-
вена општина" бб, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
3212/01 од 09.11.2001 година, објавува дека Друштвото 
за производство промет и услуги АБАКУС Алексан-
дар и др. ДОО увоз-извоз ул."Ленинградска" бр. 61 а, 
Скопје со број на жиро сметка 40100-601-205143 от-
ворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31982) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава 3/8 идеален дел од земјоделско земјиште 
- овошна градина, која лежи на КП бр. 432, план 3, 
скица 5, м.в. "Лопушан" класа 6, на КО Д. Соње, со 
вкупна површина од 1853м2 сопственост на Панковска 
Данче, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 21/25, Скопје и Зд-
равевска Гордана, ул. "Маршал Тито" бр. 50, нас. 
Илинден, Скопје, за вкупна купопродажна цена од 
64.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие замјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје. (32356) 

Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. 
"Сулејман" со површина од 1131м2 лоцирано на КП бр. 
610/1 за КО Д. Лакочереј, за цена од 53,00. денари за 
1м2 сопственост на Димоска Руса од Охрид, с. Орман. 

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифа-
ќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето 
на понудата-огласот во "Службен весник на РМ". Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Маке-
донски Просветители" - 8, (мезанин). (32256) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сопствениците на грани-
чните парцели и сосопствениците на парцелата КП 
бр. 159/3 нива 3 класа, во м.в. "Трница" со површина 
од 4345м2 КО Огњаци дека сопственикот на наведена-
та парцела Тодоровиќ Верка, со стан во Огњанци 
Скопје, го продава својот дел од наведената парцела 
по цена од 300,00 денари по 1м2. Доколку наведените 
лица сакаат да го користат предимственото право на 
купување предвидено во Законот за земјоделско зем-
јиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во "Службен весник на РМ", да ја депо-
нираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во 
спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

( 32279) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та класа, 
со површина од 1.802м2 што се наоѓа на КП бр. 5/6, 
план 1, скица 1, м.в. "Пеленица" КО Долно Количани, 
сопственост на Бакиовска Санија од Скопје. 
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Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе-
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го гу-
бат правото на првенствено купување на предметната 
недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џоска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 
(ДТЦ "Стара Рампа"). (31875) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
267-5, лозје од 5 класа, на м.в. "Лозје" со површина од 
250м2 заведена во ПЛ бр. 215 за КО Галате сопстве-
ност на Алији Менаф, Алији Муџела, Алији Кенан и 
Алији Зела сите од с. Врапчиште, за купопродажна 
цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (31953) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на 
КП бр. 27, дел 2, дел 1, на м.в. "Раштани" класа 5, со 
површина од 3172м2 заведено во ИЛ бр. 584 за КО Јан-
ковец, сопственост на продавачот Цветковска 
Димитар Стефанка од Гостивар, за цена од 30.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (31954) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 912793/96 издаден од УВР-Гостивар на 
име Черкези Сузана, Гостивар. (32197) 

Пасош бр. 1015038/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Усеин Сејфула, ул. "Вашинтонска" бр. 117 а, Скопје. 

(32198) 
Пасош бр. 1492283 на име Авни Купа, Дебар. (32210) 
Пасош бр. 1020509/97 издаден од УВР - Скопје на 

име Кезибана Муратовска, с. Катланово, Скопје.32247 
Пасош бр. 1168624/99 издаден од УВР - Куманово на 

име Реџеп Јахија, с. Липково, Куманово. (32249) 
Пасош бр. 682473/95 издаден од УВР-Скопје на име 

Мемети Азбије, ул. "194" бр. 3, Скопје. (32257) 
Пасош бр. 1295736 издаден од УВР-Куманово на име 

Реџепи Шефки, ул. "Правда Спасовска" бр. 1, Кумано-
во. (32258) 

Пасош бр. 1416860 издаден од УВР-Скопје на име 
Камберовска Јалдизе, с. Цветово, Скопје. (32259) 

Пасош бр. 748562 издаден од УВР-Скопје на име 
Стојановска Викторија, ул."Јане Сандански" бр.30/1-2, 
Скопје. (32260) 
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Пасош бр. 926332 издаден од УВР-Тетово на име 
Мехмети Абдулах, ул. "167" бр. 180, Тетово. (32261) 

Пасош бр. 1346729 издаден од УВР-Скопје на име 
Спасовска Лиљана, ул. "В. Комаров" бр. 14/3/5, Скоп-
је. (32262) 

Пасош бр. 1502822 издаден од УВР-Куманово на име 
Мамутовска Наџије, ул. "Средорек" бр. 31, Куманово. 

(32263) 
Пасош бр. 1354700 издаден од УВР-Скопје на име 

Тахири Насер, ул. "Пере Тошев" бр. 34, Скопје. 32264 
Пасош бр. 1413626 издаден од УВР-Скопје на име 

Арсеновски Полекар, ул. "Народен Фронт" бр. 25/57, 
Скопје. (32270) 

Пасош бр. 1578922 издаден од УВР-Прилеп на име 
Кети Бабаноска, ул. "Пецо Спиркоски"бр. 4, Прилеп 

(32280) 
Пасош бр. 402192/94 издаден од УВР-Гостивар на 

име Фидан Бајрами, с. Србиново, Гостивар. 
Пасош бр. 0984518 издаден од УВР-Гевгелија на име 

Марковски Сашко, с. Давидово, Гевгелија. (32289) 
Пасош бр. 1042011/98 издаден од УВР-Тетово на име 

Иџет Абази, с. Ново Село, Тетово. (32306) 
Чекови од тековна сметка бр. 7680986 од бр. 271148 

до бр. 271155. издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петровска Лила, Скопје. (32248) 

Чекови од тековна сметка бр. 12955363 од бр. 00190- 
00248531 до бр. 0019000248550 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Пентиев Павле, Скопје. 

(32273) 
Работна книшка на име Благе Димитриевски, Кума-

ново. (32194) 
Работна книшка на име Стојанов Марјанчо с. Лозо-

во, Св. Нилоле. (32196) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана 

Драгановска, Скопје. (32219) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Весна 

Марковска, Скопје. (32223) 
Работна книшка на име Неби Мусли, Скопје. (32274) 
Работна книшка на име Наим Амет, с. Арачиново, 

Скопје. (32275) 
Работна книшка на име Рамадан Салих, с. Сингелиќ, 

Скопје. (32276) 
Работна книшка на име Симоновски Киро, Скопје. 

(32277) 
Свидетелство на име Станков Игор, Пробиштип. 

(32195) 
Свидетелство за 4-то одделение издадено од ОУ 

"Свети Климент Охридтски" Бутел-Скопје на име 
Шакировски Бедџет, Скопје. (32278) 

Диплома издадена од АСУЦ " Боро Петрушевски " 
Скопје на име Жифко Јованов, Скопје. (32201) 

Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-
Скопје на име Аневска Сузана, Скопје. (32269) 

Здравствена книшка на име Димитриев Тодорче, ул. 
"Петре Алчев" бр. 10, Велес. (32193) 

Даночна картичка бр. 4030993260739 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име АД ИН Комерц, Скоп-
је. (32215) 

Даночна картичка бр. 5030996127944 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име " Буши - голд ", Скопје. 

(32220) 
Даночна картичка бр. 4030999371257 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име Ели компани, Скопје. 
(32222) 

Даночна картичка бр. 4030967267172 издадена од Уп-
рава за приходи на име Месна заедница Маџари 1, 
Скопје. (32265) 
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Даночна картичка бр. 4030999361235 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име Општински фудбалски 
сојуз "Гази Баба", Скопје. (32267) 

Даночна картичка бр. 5030999198251 издадена од Уп-
рава за приходи-Скопје на име ТПУ "УСПЕХ", 
Скопје. (32271) 

Даночна картичка бр. 4020993121733 издадена од 
Управа за приходи на име "ИНЖИНЕРИНГ ДАСС", 
Охрид. 

Престанок на врш.самост.зан.д. бр. 25-551/95 издаден 
од Општина Чаир-Скопје на име "БУДВА" слаткар-
ница, Скопје. (32272) 
Пасош бр. 976238/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Мурати Нехат, Раштански пат бб, Скопје. (32304) 
Пасош бр. 722516/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Зимери Заим, ул. "Вашинтонска "бр. 3/3, Скопје.32307 
Пасош бр. 1265897 издаден од УВР-Кочани на име 

Стојанов Цветан, с. Зрновце, Кочани. (32309) 
Пасош бр. 1210527 издаден од УВР - Куманово на 

име Мустафа Евзи, с. Липково, Куманово. (32312) 
Пасош бр. 1361712/00 издаден од УВР - Куманово на 

име Рецепи Орхан, с. Липково, Куманово. (32313) 
Пасош бр. 1231359/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Колева Мирјана, бул. "Ј. Сандански" бр. 78/1-4, Ско-
пје. (32326) 

Пасош бр. 329485/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Мурат Амети, с. Г. Свиларе, Скопје. (32329) 

Пасош бр. 1331810 издаден од УВР-Куманово на име 
Скендер Клаиќи, с. Сопот, Куманово. (32342) 

Пасош бр. 1291654 издаден од УВР-Скопје на име 
Самет Таири, ул."Сава Михајлов"бр.20,Скопје. 32343 

Пасош бр. 402198 издаден од УВР-Гостивар на име 
Фидан Бајрами, с. Србиново, Гостивар. (32341) 

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
66/2001 година под реден број 20544 наместо пасош бр. 
461121 на име Имери Ќафет треба да стои Имери 
Ќефает, с. Врапчиште, Гостивар. 

Чекови од тековна сметка бр.3651989 чек бр.6106042 
и 6106043 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јовческа Весна, Скопје. (32299) 

Чекови од тековна сметка бр. 1201034 од бр. 159053 
до бр. 159067 издадени од Македонска банка ад Скопје 
на име Дашиќ Лазар, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име Веља-
новски Душко, Скопје. (32290) 

Работна книшка на име Иљер Амиди с. Руница, Ку-
маново. (32301) 

Работна книшка на име Слободан Душановски, Ку-
маново. (32302) 

Работна книшка на име Синани Јусуф, с. Гошинце, 
Куманово. (32316) 

Работна книшка на име Столевска Жаклина, Скопје. 
(32344) 

Работна книшка на име Сали Екрем с. Брест, Ско-
пје. (32347) 

Работна книшка на име Абази Фадил, Скопје.(32348) 
Работна книшка на име Сафет Јакупи, с. Танушевци, 

Скопје. (32350) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Стојков-

ски Бранко, Скопје. (32305) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Куртиш 

Кемал, Скопје. (32308) 
Свидетелство на име Рената Велиновска, Мак. Ка-

меница. (32320) 
Свидетелство на име Богданоска М. Ордена с. То-

полчани, Прилеп. (32324) 

Свидетелство на име Шорески Гоце, с. Костенци, 
Прилеп. (32325) 

Свидетелство на име Спасев Миле, Штип. (32327) 
Свидетелство на име Јакимовски Јорданчо, с. Злето-

во, Пробиштип. (32330) 
Ученичка книшка на име Соколовска Македонка, 

Кочани. (32331) 
Здравствена книшка на име Тошески Милан, Велес. 

(32293) 
Здравствена книшка на име Тасков Митко, с. Град-

ско, Велес. (32300) 
Здравствена книшка на име Манасков Јованче, Ве-

лес. (32321) 
Здравствена книшка на име Гочевска Драга, ул. 

"Марксова" бр. 16-13/2, Велес. (32322) 
Здравствена книшка на име Горан Б. Јаќимовски, 

ул. "Орце Мартинов" бр. 96, Велес. (32323) 
Уверение издадено од УСО "Коле Неделковски" на 

име Бошковски Зоран, ул. "Н.Г. Дуња" бр. 22, Велес. 
(32298) 

Девизна штедна книшка бр. 432375 издадена од Сто-
панска банка АД Скопје на име Роза Јованова, Кава-
дарци. (32338) 

Даночна картичка на име Еколошко друштво 
"БРЕЗА", Велес. (32332) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Зако-
нот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство-
то за финансии, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/01 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОМПЈУТЕРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2002 - ТА ГОДИНА 

1. НАБАВУВАЧ 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул."Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
- Право да поднесе понуда има секое заинтереси-

рано домашно правно и физичко лице кое е регистри-
рано за трговија на мало со канцелариска опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка на потрошен материјал за компјутери за 

потребите на подрачните единици и за Министерство-
то за финансии во 2002 - та година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите делови ( а, б, в, 
г) од Листата на потрошен материјал за компјутери. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат си-
те позиции од одделен дел во Листата, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

- Понудените рибони и тонери требаат да бидат 
оригинални. 

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на потрошениот материјал за компјуте-

ри ќе се врши сукцесивно според месечните потреби на 
Набавувачот по претходно доставени порачки во кои 
ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот 
материјал за компјутери и местото на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Опис на понудениот потрошен материјал за ком-

пјутери ( за секој артикал назив на производителот, 
земја на производство и др.); 
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- Поединечна цена по единечна мера (парче) за се-
која позиција од Листата на потрошен материјал за 
компјутери, вкупна цена на понудата, крајна со засме-
тан ДДВ и други давачки и искажана во денари; 

- Рок на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметано од 
денот на доставувањето на фактурата за извршената 
испорака); 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
податоци, односно, понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
понатамошната постапка, односно нема да бидат ева-
луирани (оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не пос-
тар од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци), не постар од 
шест месеци; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 
23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака "документација". 

- Список на главни испораки на потрошен матери-
јал за компјутери во претходната година со количини-
те на испорачаниот потрошен материјал за компјуте-
ри и примачите, заверен и потпишан од одговорното 
лице; 

- Писмена изјава дека понудувачот располага со 
магацин и дека во секое време има доволно количе-
ство на потрошен материјал за компјутери во залиха, 
заверена и потпишана од одговорното лице; 

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја вр-
ши до подрачните единици на МФ во Републиката, за-
верена и потпишана од одговорното лице на понудува-
чот; 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од понатамошната постапка, однос-
но, нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗВОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 35 поени; 
- Квалитет 35 поени; 
- Рок на испорака 15 поени; 
- Начин и рок на плаќање 15 поени. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Понудите треба да се достават најдоцна до 
25.01.2002 година до 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ, (нај-
доцна до 15:00 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен материјал за компјутери што 
ќе се набавува во Министерството за финансии во 
2002 - та година, понудувачите ќе можат да ја подиг-
нат од денот на објавувањето на Отворениот повик 
бр. 4/01, секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот во 
архивата на Министерството за финансии во Скопје. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.01.2002 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул."Даме Груев" 
бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/01 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2002 - ТА ГОДИНА 

1. НАВАВУВАЧ 
Министерството за финансии на Република Маке-

донија, со седиште на ул."Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
- Право да поднесе понуда има секое заинтереси-

рано домашно правно и физичко лице кое е регистри-
рано за трговија на мало со канцелариска опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАВАВКА 
Набавка на потрошен канцелариски материјал за 

потребите на подрачните единици и за Министерство-
то за финансии во 2002 - та година. 

- Понудувачите треба да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост за сите глави од Листата 
на потрошен канцелариски материјал. 

- Понудите на понудувачите кои не ги содржат си-
те позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на потрошниот канцелариски матери-

јал ќе се врши сукцесивно според месечните потреби на 
Набавувачот по претходно доставени порачки во кои 
ќе бидат содржани видот и количината на потрошниот 
канцелариски материјал и местото на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕВА ДА СОДРЖИ 
- Опис на понудениот потрошен канцелариски ма-

теријал ( за секој артикал назив на производителот, 
земја на производство и др.); 
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- Поединечна цена по единечна мера (парче, 
ролна, кочан, сет, рис, кутија, ролна) за секоја позици-
ја од Листата на потрошен канцелариски материјал, 
вкупна цена за секоја одделна глава од Листата и 
вкупна цена на понудата, крајна со засметан ДДВ и 
други давачки и искажана во денари; 

- Рок на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 

- Рок на плаќање (искажан во денови, сметано од 
денот на доставувањето на фактурата за извршената 
испорака); 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
податоци, односно, понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
понатамошната постапка, односно нема да бидат ева-
луирани (оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
6.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста (и 

истовремено дејноста за трговија на мало со 
канцелариска опрема да биде заокружена); 

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
Централниот регистар согласно Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не пос-
тар од шест месеци; 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци), не постар од 
шест месеци; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 
23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат приложе-
ни во ковертот кој носи ознака "документација". 

- Список на главни испораки на потрошен 
канцелариски материјал во претходната година со ко-
личините на испорачаниот потрошен канцелариски 
материјал и примачите, заверен и потпишан од одго-
ворното лице; 

- Писмена изјава дека понудувачот располага со 
магацин и дека во секое време има доволно количе-
ство на потрошен канцелариски материјал во залиха, 
заверена и потпишана од одговорното лице; 

- Писмена изјава за подготвеноста на понудувачот 
што ќе биде избран за најповолен, испораката да ја врши 
до подрачните единици на МФ во Републиката, заверена 
и потпишана од одговорното лице на понудувачот; 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од понатамошната постапка, однос-
но, нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Цена 35 поени; 
- Квалитет 35 поени; 
- Рок на испорака 15 поени; 
- Начин и рок на плаќање 15 поени. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Понудите треба да се достават најдоцна до 
28.01.2002 година до 12 часот во архивата на Минис-
терството за финансии, а по истекот на наведениот 
рок, нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набав-
ки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација, ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса ул."Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ, (нај-
доцна до 15:15 часот секој работен ден). 

Листата на потрошен канцелариски материјал 
што ќе се набавува во Министерството за финансии 
во 2002 - та година, понудувачите ќе можат да ја по-
дигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик 
бр. 5/01, секој работен ден од 08:00 до 15:15 часот во 
архивата на Министерството за финансии во Скопје. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.01.2002 година во 12:00 часот во просториите на 
Министерството за финансии на РМ (ул."Даме Груев" 
бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 5/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација) на понудувачите како можни 
носители на набавка, односно, на изведба на: 

- фасада од стакло-алуминиум и гранит на објектот 
на Министерството за финансии ("Банка за надвореш-
на трговија" Југобанка). 

1.3. На Ограничениот повик има право да достави 
пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејноста која е предмет на набавката. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а 
која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 
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2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се 
побара понуда за изведба на фасада од стакло-алумини-
ум и гранит на објектот на Министерството за финан-
сии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, 
седиште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за 
изминатите 3 (три) години; 

3.3. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои 

располага понудувачот; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.4. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не 
постара од шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци) не постаро од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е пред-
мет на набавката да биде заокружена); 

3.8. Список на изведени работи од ист вид во пос-
ледните 3 (три) години со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите (референтна 
листа); 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за изведување на работите кои се 
предмет на набавка (дипломи, сертификати и сл.); 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од 
домашни и меѓународни институти) дека целокупната 
понудена опрема и материјали се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија. 

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-
циски материјал, за одреден вид на работа (доколку 
располага); 

Бараните документи треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документа-
цијата) изнесува 45 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот на Ограничениот повик бр. 5/01 
(вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој 
ограничен повик. Ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). 

Дополнителни информации на 112-158. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки за реализација на 
проектот "Воведување на систем на следење и дијаг-
ностика на ТСЕ ( Трансмисиви Спонгиоформни Енце-
фалопатии) кај животните при Министерство за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство - Управа за 
ветеринарство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ПО ПРВ ПАТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ -
АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е МЗШВ - Управа за ве-

теринарство, Скопје ул."Ленинова" бр. 2. 
1.2. Предмет на набавката е изведување на градеж-

но и градежно-занаетчиски работи - адаптација на об-
јект за лабораторија за дијагностика на ТСЕ. 

1.3. Обемот на работата е даден во тендерската до-
кументација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се види и 

подигне во Управата за ветеринарство, соба 317, секој 
работен ден. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
3.1. Име на понудувачот (правно лице) со адреса на 

седиштето; 
3.2. Единечни цени по позиции и вкупната цена на 

понудата според тендерската документација на пови-
кот, изразена во денари со сите пресметани даноци; 

3.3. Рок на изведување на работите изразено во ка-
лендарски денови; 

3.4. Начин на плаќање; 
3.5. Рок на важност на понудата; 
3.6. Изјава дали понудувачот ќе ги изведе работите 

сам или ќе ангажира и подизведувачи; 
3.7. Придружна документација за понудата мора 

задолжително да содржи: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет согласно Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 32/98 и 55/98); 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција Уверение од надлежен 
Основен суд Оддел за прекршоци); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (Извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен 
Основен суд); 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар. 
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3.8. Документацијата за професионално-техничка 
оспособеност на понудувачот: 

- листа и список на досега изведени работи во пос-
ледните три години по објекти, датуми и износи; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположлива опрема. 
4. ПОСТАПКА 
4.1. Право на учество на конкурсот имаат сите 

правни лица во Република Македонија кои ги испол-
нуваат условите од конкурсот. 

4.2. Избор на најповолна понуда ќе се изведе спо-
ред следните критериуми: 

Рангирање поени 
1. Цена на услугата 60, 
2. Рок на изведување 20, 
3. Начин на плаќање 15, 
4. Техничка оспособеност 5, 

вкупно 100 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПРИЈАВАТА 
5.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на об-
јавувањето). 

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

5.3. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

5.4. Понудата треба да ги содржи сите податоци на-
ведени во повикот. 

5.5. Понудата се доставува во затворен коверт. 
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба 

да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на по-
викот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува испраќачот - понудува-
чот. Во средината на ковертот треба да биде назначе-
на адреса на набавувачот: Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство - Управа за ветери-
нарство - Комисија за јавни набавки за реализација на 
проектот "Воведување на систем на следење и дијаг-
ностика на ТСЕ ( Трансмисиви Спонгиоформни Енце-
фалопатии) кај животните. 

5.6. Понудите се доставуваат со предавање во архи-
вата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство со обврска да се обезбедат докази за 
датумот на поднесување на пријавата. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како 

и оние кои не се изработени според пропозициите на 
барањето, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Пријава може да достави секое правно лице, а 
постапката на прибирање на понудите се спроведува 
во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство 
на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни 
дена, од последниот ден на рокот за предавање на по-
нудите, со почеток во 8 часот во просториите на Упра-
вата за ветеринарство при Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Комисија за јавни набавки 

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

Б А Р А Њ Е БР. 01-34/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКЛУЧУВА-

ЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР ЗА ОТКУП 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на Барањето е АД Електростопанство 

на Македонија во државна сопственост, со седиште на 
ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.1. Предмет на Барањето е прибирање понуди за 
заклучување на рамковен договор за откуп на елек-
трична енергија во период од 01.02.2002 до 31.12.2002 
година. 

1.2. Барањето е јавно и анонимно со право на уче-
ство на сите домашни и странски физички и правни 
лица. 

1.3. Постапката се спроведува со прибирање на по-
нуди согласно Законот за јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

1.4. Рокот на доставување на понудите е заклучно 
со 18.01.2002 година. 

1.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват: преку пошта или со предавање во архивата на на-
бавувачот. 

1.6. Понудата се доставува во затворен коверт на 
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не от-
ворај" и бројот на Барањето. Во средината на ковер-
тот треба да стои: АД Електростопанство на Македо-
нија, за Комисија за јавни набавки, ул."11 Октомври" 
бр. 9, 1000 Скопје. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува испраќачот-понуду-
вачот. Во ковертот со понудата треба да има уште два 
затворени и запечатени коверти со ознака документа-
ција односно понуда. 

2. ПРЕДМЕТНИ КОЛИЧИНИ ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

2.1. Предметните количини по овој отворен повик 
се состојат од фиксни (80%) и променливи (20%) ко-
личини на електрична енергија, а можат да се прифа-
тат и понуди за било која количина како во фиксниот 
така и во променливиот дел во наведениот и/или за 
покус период. 

Временскиот дијаграм на предметните количини 
на електрична енергија е даден во следната табела: 

Месец Снага Количини Количини Вкупни ме-
(MW) BT (MWh) Н Т (MWh) сечни ко-
BT/HT (7-23ч.) (23-7ч) личини (7-23ч.) (23-7ч) 

(MWh) 
Февруари 150/90 67.200 20.160 87.360 
Март 90/50 44.640 12.400 57.040 
Април 190/110 91.200 26400 117.600 
Мај 90/50 44.640 12.400 57.040 
Јуни 90/50 43.200 12.000 55.200 
Јули 150/90 74.400 22.320 96.720 
Август 150/90 74.400 22.320 96.720 
Септември 90/50 43.200 12.000 55.200 
Октомври 0/0 0 0 0 
Ноември 100/60 48.000 14.400 62.400 
Декември 200/120 99.200 29.760 128.960 

Вкупно 630.080 184.160 814.240 

3. УСЛОВИ НА ИСПОРАКА 
3.1. Како место на испорака (предавање) на пону-

дената електрична енергија се смета местото на ин-
терконективната врска меѓу македонскиот електрое-
нергетски систем и соседните електроенергетски сис-
теми, точно на местото каде истата ја сече македон-
ската граница. 

3.2. Фиксниот дел од набавката од наведените ко-
личини е гарантиран освен во случаи на виша сила. 

Под виша сила се подразбира неочекувани настани 
кои се случиле заради причини кои договорните стра-
ни не можеле да ги предвидат, избегнат или отклонат, 
а кои имаат за последица неможност за преземање 
или испорака на електрична енергија. 

3.3. Променливиот дел од испораката е негаранти-
ран во смисла на количини и структура на испорачана-
та електрична енергија и се договара оперативно, ме-
ѓу надлежните служби на купувачот и продавачот. 
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4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата, покрај општите услови мора да со-

држи и: 
- Единечна цена за 1 KWh електрична енергија из-

разена во УСА$ посебно за ВТ часови и НТ часовите 
во фиксните и променливите количини за секој месец, 
како и вкупната вредност на понудената количина из-
разена во УСА$ која ќе ги содржи сите трошоци до 
местото на предавање. 

- Количини на енергија за кои се дава понудата, 
посебно за фиксните и променливите количини. 

- Можност купувачот да го намали фиксниот дел 
од набавката до 50% со најава до продавачот до 15-ти 
во месецот на наредниот месец. 

- Начинот, гаранциите и условите на плаќање. 
- Името на производителот на електрична енерги-

ја која се нуди за продажба. 
- Рок на важност на понудата не пократок од 

01.03.2002 година. 
- Податоци за надлежната оперативна служба за 

управување со прометот на електрична енергија. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5.1. Задолжителна документација. 
Документацијата, покрај општите одредби треба 

да содржи и: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот. 
- Регистрација на понудувачот за работа на промет 

со електрична енергија. 
- Доказ за финансиска и економска способност 

согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат и доку-

мент за бонитет издаден од надлежна институција, а 
странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од За-
конот за јавни набавки, доставуваат сертификат за 
економско-финансиски бонитет издаден од: професи-
онално репрезентативно тело на индустријата, тргови-
јата, земјоделството или професионално здружение во 
земјата во која се наоѓа неговото седиште, односно 
ревизорски извештај од странска ревизорска институ-
ција. 

5.2.Дополнителна документација. 
- Документ издаден од претпријатието на интерко-

нективно поврзаната балканска земја која ќе биде из-
вор за испорака на електрична енергија и надлежна за 
срамнување на дебалансите предизвикани од работе-
њето на интерконективниот систем. Во документот 
треба да биде наведено дека тоа претпријатие е целос-
но запознато со трансакцијата за која станува збор и 
дека ќе врши управување на системот во текот на 
предвидениот временски период имајќи го тоа напол-
но во предвид. 

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се 
наведува дека понудувачот неотповикливо ја признава 
својата целосна и исклучителна одговорност за гаран-
ција на испораката на електрична енергија до местото 
на предавање. 

- Писмо потпишано од понудувачот во кое јасно се 
наведува дека понудувачот неотпвикливо ќе ги презе-
ме се и сите трошоци за трансакцијата на електрична 
енергија од изворот до местото на предавање односно, 
под било какви услови и во секој случај електричната 
енергија да биде испорачана (пренесена) бесплатно до 
местото на предавање и понудената цена да важи за 
испорачаната енергија на местото на предавање. 

5.3. Понудите со пропратната документација да се 
достават на македонски или англиски јазик. 

5.4. Целокупната документација која се бара (за-
должителна и дополнителна) треба да биде оригинал 
или заверени копии верни на оригиналот. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗВОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

- Цена; 
- Услови на испорака; 
- Начин и услови на плаќање. 
Комисијата го задржува правото, доколку не е за-

доволна од понудата, да не избере ниеден понудувач. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14,15 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за 
поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скоп-
је, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 30/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сооб-

раќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. 

1.2. Предмет на набавката: услуги на осигурување 
за деловната 2002 година, на Ј.П. "Македонска Пош-
та" ц.о. Скопје и тоа: 

- Градежни објекти и целокупната опрема во об-
јектите на територијата на Република Македонија, од 
опасности од пожар и некои други опасности; 

- Компјутерска опрема од кршење и од некои дру-
ги опасности; 

- Каско осигурување на моторни возила со вклучен 
дополнителен ризик од кражба и каско осигурување 
на товарни возила без дополнителен ризик од кражба; 

- Пари во метални каси и ризик од разбојништво и 
кражби кај доставувачите. 

- Колективно осигурување на лица од последици 
на несреќен случај (незгода); 

- Осигурување на залихи на флотантна основа од 
опасности од пожар и некои други опасности. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Спроведување на постапката: согласно Зако-
нот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

1.5. Осигурувањето треба да се изврши согласно 
Законот за осигурување и други прописи кои ја регу-
лираат оваа материја во Република Македонија и со 
меѓународните прописи кои се прифатени во Републи-
ка Македонија. 

1.6. Рок за поднесување на понудите: до 11.01.2002 
год. (петок), до 12:00 часот, кога е и јавното отворање 
на понудите. 

1.7. Рок на важност на понудата: 60 дена. 
1.8. Тендерската документација може да се подиг-

не, без надомест, во архивата на Дирекцијата при Ј.П. 
за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. 
Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Предметот на набавката треба да биде израбо-

тен согласно тендерската документација. 
2.3. Набавката е делива - услугата може да се поде-

ли на повеќе понудувачи во зависност од предметот 
на осигурувањето. 

Понудувачот не мора да даде понуда за целокупни-
от обем на набавката, но понудата мора да е комплет-
на по единечни видови на осигурување. 

Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен 
договор. 

2.4. Понудата треба да го содржи обемот на покри-
тие на осигурувањето, со наброени ризици (за возила-



26 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 102 - Стр. 5407 

та да се наведе која територија ја покрива осигурува-
њето, висината на доплатокот за територии кои не се 
покриени и процентот на сопствено учество во случај 
на кражба) и др. 

2.5. Понудата треба да ги содржи висината на стап-
ките за осигурување на предметот на осигурување 
(точка 1.2. од овој повик) изразена во проценти, како 
и бонификации - попусти по разни основи, по предме-
тот на осигурување. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 
на плаќање на премијата. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на исплата 
на оштетеното побарување. 

2.8. Со понудата треба задолжително да биде дос-
тавена и банкова гаранција во вредност од 5% од 
вкупната вредност на понудата. 

2.9. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудува-
чот (согласно член 22 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), член 1 од Законот за 
изменување на Законот за јавни набавки ("Сл. весник 
на РМ бр. 50/2001), и Правилникот за содржината на 
документот ("Сл. весник на РМ" бр. 35/2001). 

Доказ дека понудувачот не е под стечај или во про-
цес на ликвидација (член 24 од Законот за јавни на-
бавки); и 

- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот за јавни набавки). 

- Понудувачот треба да достави дозвола за основа-
ње и работа (член 13 став 1 од Законот за осигурува-
ње ("Сл. весник на РМ" број 35/2001); 

- Понудувачот треба да достави акт за основање и 
решение за упис во трговскиот регистар (член 13 од 
Законот за осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 
35/2001); 

- Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
Горенаведените придружни документи потребно е 

да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) висина на премиска стапка, вклучувајќи ја и бони-

фикацијата-попусти по разни основи - 55 бода; 
б) обем на покритие на осигурувањето - 15 бода 
в) рок и начин на плаќање на премијата - 15 бода; 
г) рок на исплата на оштетно побарување -15 бода; 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува (согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки) во еден оригинален 
примерок кој треба да биде потпишан од страна на од-
говорно лице на субјектот. 

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пош-
та или со предавање во архивата на Дирекцијата при 
Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" 
ц.о. Скопје, на ул."Орце Николов" б.б. и тоа се до 
12:00 часот на денот на отворањето на понудите. По-
нудувачите имаат задача да обезбедат докази за дату-
мот на предавањето на понудата (потврда од архивата 
на претпријатието или потврда за предадена пратка). 

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на пови-
кот, во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Маке-
донска Пошта" ц.о. Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и но-
си ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содр-
жи документацијата и носи ознака - документација - и 
точната адреса на понудувачот. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 11.01.2002 (петок) во 12:00 часот во салата 
за состаноци на Дирекцијата на ЈП "Македонска 
Пошта" ц.о. Скопје. 

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува са-
мо претставникот на понудувачот кој на Комисијата 
на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за 
застапување на понудувачот. 

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

5.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Општина Чаир, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 14/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Општина 

Чаир со седиште во Скопје на ул."Босна и Херцегови-
на" бб. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање документа-
ција за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите, за прибирање на понуди за изградба на 
административна зграда на Општина Чаир. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози, 

нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 

понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на работата. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, 
во согласност со Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност во согласност 
со член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните 
понудувачи треба да приложат документ за бонитет 
кој го издала институцијата за платен промет, а стран-
ските понудувачи во согласност со член 22 став 3 од 
Законот за јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека нема 
судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Доказ дека за понудувачот не е отворена пос-
тапка за стечај. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведе-
ни работи, со износи, датуми и нарачатели, како и 
евентуално моментално присуство на ваков вид на ра-
боти. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на ваков вид на работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција заради обезбедување на 
исполнување на договорот во висина од 5% од вред-
носта на договорениот износ. 
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2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на ис-
полнување аванс во висина од 30% од вредноста на ин-
вестицијата. 

2.12. Други информации за кој понудувачот смета 
дека се битни за неговото претставување. 

2.13. Прилозите од странски понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

3.1. Референтна листа- искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворен плик, на кој на предната страна треба да 
стои "не отворај". 

4.2. Ограничениот повик трае 10 дена сметано од 
денот на објавувањето. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на следната адреса: Комисија за јавни набавки 
на Општина Чаир, ул."Босна и Херцеговина" бб (ба-
рака 18) - Скопје, контакт телефон 02 616-870. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки на Општина Чаир, без присуство на по-
нудувачите. 

4.5. Понудувачите што ќе бидат претквалификува-
ни ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската доку-
ментација и да достават своја понуда. 

4.6. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред барањето на ограничениот повик, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

Врз основа на член 95 од Законот за трансформаци-
ја на претпријатијата со општествен капитал ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 
21/98, 25/99, 39/99, 81/99 и 49/00), Агенцијата на Републи-
ка Македонија за приватизација, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 

ДРУШТВА 
1. ДОО "БМ-АБА" (поранешно Благој Мучето) -

Струмица 
- дејност-графичка дејност; 
- број на вработени - 46 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

51.207 ЕВРА, што претставува 12,39% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 10.241 ЕВРА. 
2. ДОО "САНДЕ ЦВЕТКОВСКИ" - с. Горобинци, 

Свети Николе 
- дејност-земјоделие; 
- број на вработени - 69 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

34.370 ЕВРА, што претставува 44,81% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
- минимална продажна цена на уделот: 24.059 ЕВРА. 
3. ДОО "ПРОИНТ"- Скопје 
- дејност-проектирање на градежни објекти; 
- број на вработени - 7 (состојба 1993 година); 

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 
19.470 ЕВРА, што претставува 13,60% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 3.894 ЕВРА. 
4. ДОО " МЕТАЛПРОМЕТ"- Прилеп 
- дејност-изработка на метални градежни и други 

конструкции; 
- број на вработени - 92 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

198.636 ЕВРА, што претставува 38,53% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
- минимална продажна цена на уделот: 139.045 ЕВРА. 
5. ДОО "ТЕХНИКА"- Скопје 
- дејност-поправка и одржување на електромаши-

ни и уреди; 
- број на вработени - 16 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

3.510 ЕВРА, што претставува 12,58% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 702 ЕВРА. 
6. ДОО "ОРИЗО-МАК"- Кочани 
- дејност-трговија на големо со жита и млечни про-

изводи; 
- број на вработени - 4 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

11.784 ЕВРА, што претставува 14,82% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 2.357 ЕВРА. 
7. ДОО " СВЕТЛОСТ-ГРАФИКА" - Скопје 
- дејност-професионална рехабилитација и врабо-

тување на инвалиди; 
- број на вработени - 46 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

33.248 ЕВРА, што претставува 26,01% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
- минимална продажна цена на уделот: 23.273 ЕВРА. 
8. ДОО "ЈАВОР" - Гостивар 
- дејност-производство на режана граѓа; 
- број на вработени - 66 (состојба 1996 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

9.595 ЕВРА, што претставува 17,06% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.919 ЕВРА. 
9. ДОО "КИЧЕВО ПРОМ КОМПАНИ"- Кичево 
- дејност-трговија на мало; 
- број на вработени - 21 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

2.909 ЕВРА, што претставува 1,79% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 99%. 
- минимална продажна цена на уделот: 29 ЕВРА. 
10. ДОО "ТЕКСТИЛ 96"- Скопје 
- дејност-трговија на големо; 
- број на вработени - 18 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

10.655 ЕВРА, што претставува 4,12% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 90%. 
- минимална продажна цена на уделот: 1.066 ЕВРА. 
11. ДОО "ТРАНС ЕКСПРЕС" -Крушево 
- дејност-превоз на стока во друмски сообраќај; 
- број на вработени - 18 (состојба 1997 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

8.692 ЕВРА, што претставува 6,81% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 99%. 
- минимална продажна цена на уделот: 87 ЕВРА. 
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12. ДОО "ПРОКСИМА 4"- Скопје 
- дејност-трговија на големо; 
- број на вработени - 18 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

65.595 ЕВРА, што претставува 25,09% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 50%. 
- минимална продажна цена на уделот: 32.797 ЕВРА. 
13. ДОО "ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО 2"- Скопје 
- дејност-трговија на големо; 
- број на вработени - 22 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

72.924 ЕВРА, што претставува 27,89% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 50%. 
- минимална продажна цена на уделот: 36.462 ЕВРА. 
14. ДОО "ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО 3" - Скопје 
- дејност-трговија на големо; 
- број на вработени - 20 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

13.611 ЕВРА, што претставува 5,58% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 80%. 
- минимална продажна цена на уделот: 2.722 ЕВРА. 
15. ДОО "ПЕКАРА"-Вогданци 
- дејност-пекарство; 
- број на вработени - 33 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

16.269 ЕВРА, што претставува 9,09% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
- минимална продажна цена на уделот: 11.389 ЕВРА. 
16. ДОО "ЈУГОСУРОВИНА-ВЛИЗНАК КОМ" -

Гевгелија 
- дејност-собирање и преработка на индустриски 

отпадоци; 
- број на вработени - 8 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

9.785 ЕВРА, што претставува 11,25% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
17. ДОО МЗТ "ВИРОТЕХНИКА" - Штип 
- дејност-производство на стоки за широка потро-

шувачка и други метални производи; 
- број на вработени - 41 (состојба 1994 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

5.500 ЕВРА, што претставува 4,56% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
18. ДОО " АНГРО СТАРТ ЖИВКО И ДР." - Кума-

ново 
- дејност-разни животни продукти и пијалоци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

23.853 ЕВРА, што претставува 8,67% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
19. ДОО "МАРКЕТ ПРОМЕТ" - Скопје 
- дејност-огрев и градежен материјал; 
- број на вработени - 11 (состојба 1993 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

3.755 ЕВРА, што претставува 13,11% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
20. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ГОЛД" - Прилеп 
- дејност-трговија со парфимерија, злато, срчарија, 

текстил; 
- број на вработени - 23 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

30.064 ЕВРА, што претставува 14,70% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 

21. ДОО "ЦЕНТРОПРОМЕТ-ТУРС" - Прилеп 
- дејност-угостителство; 
- број на вработени - 15 (состојба 1995 година); 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

30.474 ЕВРА, што претставува 21,29% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
22. ДОО "ФЕРТ-СРКЕСКИ И ДР" - Прилеп 
- дејност-трговија на прехранбени производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

7.256 ЕВРА, што претставува 4,29% од главнината на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
23. ДОО "ЕМ ФЕРТ - НИКОЛОСКИ" - Прилеп 
- дејност-трговија на прехранбени производи; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

70.861 ЕВРА, што претставува 33,34% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
24. ДОО "СИРМА ГАЛИЦА" - Прилеп 
- дејност-производство и обработка на камен; 
- број на вработени - 12 (состојба 1998 година); 
- за продажба: удел со вредност од 41.556 ЕВРА 

(24.340 ЕВРА е удел на Агенцијата на РМ за привати-
зација, 17.216 ЕВРА е удел на РМ), што претставува 
60,42% од главнината на друштвото; 

- максимален дисконт: 0%. 
25. ДОО "ЈУГОТУТУН-УГОСТИТЕЛСТВО" -

Охрид 
- дејност-угостителство и туризам; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 

55.076 ЕВРА, што претставува 24,24% од главнината 
на друштвото; 

- максимален дисконт: 30%. 
- минимална продажна цена на уделот: 38.553 ЕВРА. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, со назнака "понуда", име на претприја-
тието за кое се однесува понудата, име на купувачот и 
адреса, а за физичките лица и матичен број од лична-
та карта. 

Понудата треба да содржи: 
- вредност на уделот што купувачот сака да го купи; 
- износ на средства што купувачот е подготвен да 

го плати; 
- начин наплаќање (согласно законските прописи); 
- рок (датуми) за отплата - веднаш или на рати; 
- број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната 
адреса: Агенција на Република Македонија за прива-
тизација ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, пошт. фах 410 
1000 Скопје. 

Неуредните и неблаговремено доставените понуди 
нема да бидат предмет на разгледување. 

Лицата заинтересирани за набавка на информатив-
ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, 
истиот може да го купат во Агенцијата секој работен 
ден од 800-1500 часот по цена од 1.000,00 денари. 

Напомена: Во оние случаи каде за едно друштво се 
доставуваат две или повеќе понуди, Агенцијата за 
приватизација по разгледувањето на доставените 
понуди ќе пристапи кон потпишување на договор за 
откуп на уделот со понудувачот на најдобро рангира-
ната понуда. Доколку не дојде до склучување на дого-
вор со прворангираниот понудувач, Агенцијата ќе по-
нуди потпишување на договор за откуп на уделот со 
следниот од рангираните понудувачи, доколку доста-
вената понуда ги исполнува горе наведените услови. 
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Врз основа на член 1, 2, 3 и 4 од Законот за измену-
вање на Законот за Пописот на населението, дома-
ќинствата и становите во Република Македонија, 2001 
година ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/2001), директорот на Државниот завод за ста-
тистика утврдува и објавува 

ИЗМЕНИ ВО ОБРАСЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ 
ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМА-
ЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, 2002 ГОДИНА 

I. Во обрасците што ќе се користат во Пописот на 
населението, домаќинствата и становите во Република 
Македонија, 2002 година, објавени со објавите во 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
41/2001 се вршат следните измени: 

1. Пописница - Образец П-1 
- Во насловот на Образецот П-1 зборовите: "30 

септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

- На страна 1, во точката 11, зборовите: "30 сеп-
тември 2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2001". 

- На страна 3, во делот Економска активност збо-
ровите: "од 24 до 30 септември 2001" се заменуваат со 
зборовите: "од 25 до 31 март 2002". 

2. Прашалник за домаќинство и стан - Образец П-2 
- Во насловот на Образецот П-2 зборовите: "30 

септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

3. Прашалник за странство - Образец П-3 (отсутни 
во странство, на самостојна работа или престој, до ед-
на година) 

- Во насловот на Образецот П-3 зборовите: "30 
септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

- На страна 2, во точка 8, зборовите: "30 септември 
2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 2001". 

- На страна 3, во делот Економска активност збо-
ровите: "од 24 до 30 септември 2001" се заменуваат со 
зборовите: "од 25 до 31 март 2002". 

4. Контролник - Образец П-4 
- Во насловот на корицата и поткорицата на Обра-

зецот П-4 зборовите: "30 септември 2001" се заменува-
ат со зборовите: "31 март 2002". 

5. Прашалник за странство - Образец П-5 (држав-
јани на Република Македонија отсутни во странство 
една година и повеќе) 

- Во насловот на Образецот П-5 зборовите: "30 
септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

- На страна 2, во точка 8, зборовите: "30 септември 
2000" се заменуваат со зборовите: "31 март 2001". 

6. Извештај за извршениот попис во странство -
Образец П-6 

- Во насловот на Образецот П-6 зборовите: "30 
септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

7. Прашалник за квалитетот на описите и скиците 
на пописните кругови - Образец ППК-1 

- Во насловот на Образецот ППК-1 зборовите: "30 
септември 2001" се заменуваат со зборовите: "31 март 
2002". 

26 декември 2001 

II. Во просторот на куќичката предвидена за бар 
код во обрасците објавени во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 31/2001, наместо бар код ќе 
се печати сериски број. 

III. Оваа објава влегува во сила со денот на објаву-
вање во "Службен весник на Република Македонија". 

Директор, 
Благица Новковска, с.р. 
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