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627. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.04.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ФОРМИРАЊЕ НА  КООРДИНАТИВНО ТЕЛО 
ЗА ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И АКТИВНОСТИ  

ЗА ПОПРЕЧУВАЊЕ НА ШВЕРЦОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Координативно тело за 

гранично обезбедување и активности за попречување на 
шверцот (во натамошниот текст: Координативно тело). 

 
Член 2 

Задачи на Координативното тело се да ги следи, 
анализира информациите за граничното обезбедување 
и да ја координира соработката во размената на инфор-
мациите преку центрите за координација и соработка и 
врз основа на нив да ги координира активностите на 
надлежните субјекти за граничното обезбедување и ак-
тивности за попречување на шверцот, со цел за брзо и 
ефикасно решавање на случаите при контрола на гра-
ничните реони и спречување на илегално преминува-
ње, нелегална трговија со оружје, луѓе и дрога. 

 
Член 3 

Координативното тело се состои од претседател на 
Координативното тело, негов заменик и членови, име-
нувани од Владата. 
Претседателот на Координативното тело, неговиот 

заменик и членовите се именуваат по предлог на Ми-
нистерството за одбрана, Генералштабот на Армијата 
на Република Македонија, Министерството за внат-
решни работи, Министерството за надворешни работи, 
Министерството за правда и Царинската управа. 

 
Член 4 

Со работата на Координативното тело раководи 
претседателот на Координативното тело, а во случај на 
негово отсуство или спреченост, неговиот заменик. 

 
Член 5 

Во работата на Координативното тело во зависност 
од потребите и конкретните случаи, можат да бидат 
вклучени и претставници од други ресорни министер-
ства или други стручни лица, експерти од соодветната 
област. 
За ангажирање на лицата од став 1 на овој член од-

лучува претседателот на Координативното тело во ко-
ординација со ресорниот министер. 

 
Член 6 

Стручните-административни работи на Координа-
тивното тело ги врши Министерството за одбрана. 

 
Член 7 

За својата работа Координативното тело ја инфор-
мира Владата на Република Македонија на секои три 
месеци, а по потреба и почесто. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
      Бр. 23-3042/1        Претседател на Владата 
23 април 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
628. 
Врз основа на член 3 од Законот за издавање на об-

врзници на Република Македонија за денационализа-
ција (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
37/2002), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРВА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Република Македонија врши прва емисија на об-

врзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

2.500.000,00 евра. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа од-

лука се опфатени сите поднесени барања до крајот на 
2001 година за надомест кој се дава во вид на обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
      Бр. 23-3055/1        Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
629. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот-објекти 

магацински комплекс �Бардовци-1� и �Бардовци-2�, 
КО Глуво Бразда, со површина 7.301 м2, евидентиран 
во Поседовен лист бр. 1231, сопственост на Република 
Македонија, од досегашниот корисник Министерство-
то за одбрана на Република Македонија се пренесува 
на Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Правото на користење на недвижниот имот-објекти 
се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижностите опишани во 
член 1 од Одлуката да се изврши меѓу Министерството 
за одбрана и Министерството за внатрешни работи на 
Република Македонија. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
      Бр. 23-1655/1       Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
630. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
106/2001), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ  ДЕЛ  УТВРДЕН  СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македо-
нија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 09.002 - 
Министерство за финансии - функции на државата, во 
Програма 12 - Функција, потставка 428111 - Постојана 
резерва (непредвидливи расходи) се намалува за 
50.000.000 денари, а кај Разделот 14001 - Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство, Прог-
рама 12 - Шумска полиција, по потставката 427122 - 
Други оперативни расходи се отвора нова ставка 428 - 
Резерви, потставка 428111 - Постојана резерва (непред-
видливи расходи) со износ од 50.000.000 денари. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 23-3078/1       Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
631. 
Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на 

побарувањата на штедачите од штедилниците �ТАТ�  - 
Битола, �Алфа С� - Скопје и �Лавци� - Охрид  (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 38/2002), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11 јуни 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА 
ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДА-
ЧИТЕ  ОД  ШТЕДИЛНИЦИТЕ  �ТАТ� - БИТОЛА,  

�АЛФА С� - СКОПЈЕ И �ЛАВЦИ� - ОХРИД 
 

Член 1 
За исплата во готово на побарувањата на штедачите 

од штедилниците �ТАТ� - Битола, �Алфа С� - Скопје и 
�Лавци� - Охрид чиј износ не надминува денарска про-
тиввредност на 1.000 евра и на побарувањата на штеда-
чите чиј износ надминува 1.000 евра, доколку се отка-
жат од делот од побарувањето што надминува денарска 
противвредност на 1.000 евра од Буџетот на Република 
Македонија се обезбедуваат средства во висина на де-
нарска противвредност од 2.000.000 евра. 

 
Член 2 

Исплатата на побарувањата на штедачите од ште-
дилницата �ТАТ� - Битола се врши преку Стопанска 
банка - АД - Битола, на штедачите од �Алфа С� - Скоп-
је преку Стопанска банка АД - Скопје, а на штедачите 
од штедилницата �Лавци� - Битола преку Охридска 
банка - АД - Охрид. 

Член 3 
За регулирање на условите за исплатите од член 1 

на оваа одлука, Министерството за финансии ќе склучи 
договори со банките од член 2 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
      Бр. 23-3096/1       Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
632. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11 јуни 2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ 
"СПАС НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО" 

 
Член 1 

За реализација на проектот "Спас на Дојранско Езе-
ро" во делот на експропријација на земјиште се обезбе-
дуваат средства во износ од 20.000.000,00 денари. 
Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од сметката 
637, потставка 467115-Изградба на образовни објекти. 
Програма 12-Функција, раздел 090.02-Министерство за 
финансии-функции на државата опфатени во посебни-
от дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 го-
дина. 

 
Член 2 

Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплаќа-
ат од Министерството за финансии директно на крајни-
те корисници по претходно проверена и доставена до-
кументација од Управата за имотно-правни работи. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии за реа-
лизација на оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
       Бр. 23-3084/1                      Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

      Скопје        Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

633. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4.06.2002 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 
ПРОГРАМАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Деловниот простор со површина од 35 м2 кој се на-

оѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 40 - Градско, лоциран на 
КП 11000, КО Градско, евидентиран во имотен лист 
број 678 - сопственост на Република Македонија, се из-
зема од Програмата за продажба на деловен простор во 
сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето 

во " жбен весник на Република Македонија". Слу
 
Бр. 23-2882/1                       Претседател на Владата 

4 јуни 2002 година                 на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
634. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.06.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ  
НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

 
Член 1 

Правото на користење на недвижен имот - деловна 
просторија со површина од 35,00 м2 кој се наоѓа на ул. 
"Маршал Тито" бр. 40 - Градско, лоциран на КП 11000 
- КО Градско евидентиран во имотен лист број 678 - 
сопственост на Република Македонија, се пренесува на 
Министерството за култура за потребите на матичната 
биб иотека "Гоце Делчев" во Велес, клон во Градско. л

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за финансии - Упра-
ва за имотно - правни работи со корисникот на просто-
риите да склучи Договор за условите и начинот на ко-
ристењето на деловниот простор. 

 
Член 3 

Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето 
во " жбен весник на Република Македонија". Слу

 
Бр. 23-2882/2                       Претседател на Владата 

4 јуни 2002 година                 на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
635. 
Врз основа на член 57, став 4 од Законот за стандар-

дизација (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 23/95), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 11 јуни 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ И ВРШЕЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА  
ВО ПОСТАПКАТА  

1. Во Одлуката за височината на надоместокот за 
покривање на трошоците за испитување на производи-
те и вршење на дејствијата во постапка (�Службен вес-
ник на Република Македонија� бр. 18/96), точката 2 се 
менува и гласи: 

�Надоместокот на трошоците во тарифата се изра-
зува во бодови. Вредноста на еден бод изнесува 1 ЕУР 
во денарска противвредност според средниот курс на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
плаќањето на надоместокот.� 

2. Во точка 3 зборот �Заводот� се заменува со збо-
рот �Службата�. 

3. Тарифата за спроведување на системот за атести-
рање се менува и гласи: 

 
ТАРИФА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ  

ЗА АТЕСТИРАЊЕ 
 
1. Овластување на организации за атестирање на 

производи 
1.1. Обработка на барањето и утврдување на мож-

ностите за добивање на овластување за атестирање на 
производи        100 бода 

1.2. Обработка на барањето и утврдување на мож-
ностите за проширување на постојното овластување 
           50 бода 

1.3. Оценување на исполнетоста на условите за до-
бивање на овластување     1000 бода 

- годишно одржување       200 бода 
1.4. Надзор над работата на овластените организа-

ции         300 бода 
1.5. Упис во евиденција на овластени организации 
- упис во евиденцијата       100 бода 
- промена на податоците во евиденцијата      50 бода 
- годишна обнова на уписот во евиденцијата  50 бода 
1.6. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 

паѓаат на товар на подносителот на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок во висина од 30% 
од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по ки-
лометар 

1.7. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за оценување на исполнетоста на условите за 
добивање на овластување и вршење дејствија во пос-
тапка, подносителот на барањето плаќа надоместок 6 
бода по работен час. 

 
2. Атестирање на производи 
2.1. Обработка на барањето и утврдување на мож-

ностите за атестирање односно испитување на произво-
дите           50 бода 

2.2. Проверка на податоците наведени во барањето 
за атестирање, односно испитување на производите кај 
подносителот на барањето       500 бода 

2.3. Надзор над системот за квалитет на производи-
телот и контрола на сообразноста на производот со 
атестираниот тип        500 бода 

2.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 
паѓаат на товар на подносителот на барањето 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок во висина од 30% 
од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по ки-
лометар 

2.5. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за испитување на производите и вршење на 
дејствија во постапката, подносителот на барањето 
плаќа надоместок 6 бода по работен час. 

 
3. Овластување на организации за оценување и 

признавање на системот за квалитет на производите-
лот/испорачувачот 

3.1. Обработка на барањето и утврдување на мож-
ностите за добивање на овластување за оценување и 
признавање на системот за квалитет на производите-
лот/испорачувачот       100 бода 

3.2. Обработка на барањето и утврдување на мож-
ностите за проширување на постојното овластување 
           50 бода 

3.3. Оценување на исполнетоста на условите за до-
бивање на овластување     1000 бода 

- годишно одржување       200 бода 
3.4. Надзор над работата на овластените организа-

ции          300 бода 
3.5. Упис во евиденција на овластени организации 
- упис во евиденцијата       100 бода 
- промена на податоците во евиденцијата     50 бода 
- годишна обнова на уписот во евиденцијата 50 бода 
3.6. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 

паѓаат на товар на подносителот на барањето 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок од 30% од важечка-
та цена на супер бензинот (98 октани) по километар 

3.7. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за оценување на исполнетоста на условите за 
добивање на овластување и вршење на дејствија во 
постапката, подносителот на барањето плаќа надомес-
ток 6 бода по работен час. 
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4. Оценувањето и признавањето на системот за ква-
литет на производителот/испорачувачот 

4.1. Обработка на барањето и утврдување на мож-
ностите за оценување и признавање на системот за ква-
литет на производителот/испорачувачот 

 
според стандардот  ИСО 9001 
- големо претпријатие                100 бода 
- средно претпријатие   90 бода 
- мало претпријатие   80 бода 

 
4.2. Обработка на барањето и утврдување на мож-

ности за проширување на постојното признавање на 
системот за квалитет 50% од трошоците под 4.1. 

4.3. Проверка на податоците наведени во барањето 
за оценување и признавање на системот за квалитет кај 
подносителот на барањето 

 
според стандардот  ИСО 9001 
- големо претпријатие              1000 бода 
- средно претпријатие               900 бода 
- мало претпријатие               800 бода 

 
4.4. Надзор над работата на признатите производи-

тели/испорачувачи 50% од трошоците под 4.3. 
4.5. Упис во евиденцијата на признати производи-

тели/испорачувачи 
 
а) Упис во евиденцијата 
 

според стандардот  ИСО 9001 
- големо претпријатие                120 бода 
- средно претпријатие                100 бода 
- мало претпријатие   60 бода 

 
б) Промена на податоците во евиденцијата 50% од 

вредноста под а) 
в) Годишна обнова на уписот во евиденцијата 50% 

од вредноста под а) 
4.6. патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 

паѓаат на товар на подносителот на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок во висина од 30% 
од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по ки-
лометар 

4.7. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за оценување и признавање на системот за 
квалитет на производителот/испорачувачот и вршење 
на дејствија во постапката, подносителот на барањето 
плаќа надоместок 6 бода по работен час. 

 
5. Овластување на организации за оспособување на 

кадри за оценување и проверување на системот за ква-
литет на производителот/испорачувачот 

5.1. Обработка на барањето за овластување и утвр-
дување на можностите за добивање на овластување за 
оспособување на кадри за оценување и проверување на 
системот за квалитет на производителот/испорачувачот
         100 бода 

5.2. Обработка на барањето за промена на листата 
на предавачи          50 бода 

5.3. Обработка на барањето за измена на наставната 
програма          50 бода 

5.4. Оценување на исполнетоста на условите за до-
бивање на овластување       500 бода 

5.5. Упис во евиденцијата на овластени организа-
ции 

- упис во евиденцијата       100 бода 
- промена на податоците во евиденцијата     50 бода 
- годишна обнова на уписот во евиденцијата 50 бода 
5.6. Упис во евиденцијата на оценувачи 
- водечки оценувач         20 бода 
- оценувач          20 бода 
- промена на податоците во евиденцијата     10 бода 
- годишна обнова на уписот         10 бода 

5.7. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 
паѓаат на товар на подносителот на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок во висина од 30% 
од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по ки-
лометар. 

5.8. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за утврдување на исполнетоста на условите за 
добивање на овластување и вршење на дејствија во 
постапката, подносителот на барањето плаќа надомес-
ток 6 бода по работен час. 

 
6. Оспособување на кадри за оценување и проверу-

вање на системот за квалитет на производителот/испо-
рачувачот (одржување на курсеви за обука на оценува-
чи) 

6.1. Трошоците за одржување на курсеви што опфа-
ќаат трошоци за предавачи, скрипти, простории кога 
курсевите се одржуваат надвор од Службата и други 
административни трошоци паѓаат на товар на слушате-
лите на курсевите. 

 
7. Оценување на способноста на лабораториите за 

вршење на испитување - акредитирање на лаборатори-
ите 

7.1. Обработка на барањето и утврдување на мож-
ностите за добивање на акредитација 
- до 5 стандарди од област според каталог         60 бода 
- од 5 - 15 стандарди од област според каталог 100 бода 
- преку 15 стандарди од област според каталог 190 бода 

7.2. Оценување на исполнетоста на условите за до-
бивање на акредитација 
- до 5 стандарди од област според каталог       400 бода 
- од 5 - 15 стандарди од област според каталог 600 бода 
- преку 15 стандарди од област според каталог 800 бода 

7.3. Надзор над работата на акредитираните лабора-
тории 50% од 7.2. 

7.4. Патни трошоци (превоз, сместување, дневници) 
паѓаат на товар на подносителот на барањето. 
За превоз на членовите на комисијата со возила на 

Службата се наплатува надоместок во висина од 30% 
од важечката цена на супер бензинот (98 октани) по ки-
лометар. 

7.5. За покривање на трошоците на членовите на ко-
мисијата за оценување на исполнетоста на условите за 
добивање на акредитација и вршење на дејствија во 
постапка, подносителот на барањето плаќа надоместок 
6 бода по работен час. 

 
8. Технички надзор 
8.1. За работа на стручните лица кои вршат технич-

ки надзор, производителот, увозникот, односно инвес-
титорот на опрема плаќа надоместок од 6 бода по рабо-
тен час. 

8.2. Патните трошоци (превоз, сместување, дневни-
ци) паѓаат на товар на производителот, увозникот, од-
носно инвеститорот на опремата. 
За превоз на стручните лица со возила на Службата 

се наплатува надоместокот во висина од 30% од важеч-
ката цена на супер бензинот (98 октани) по километар. 

 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 23-3002/1       Претседател на Владата 
11 јуни 2002 година       на Република Македонија, 
           Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
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636. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23 април 2002 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за транспорт и врски и тоа: 
 
Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8307  Свитливи цевки од 

прости метали, со 
или без прибор: 

 

 8307 90 - Од други прости 
метали: 

 

 8307 90 90 00 --Друго 
1)ELIPCAL WAVE-
QUIDE for 8GHz 
2)ELIPCAL WA-
VEQUIDE for 8GHz 

 
 
        500,00 м 
 
        500,00 м 

8504  Електрични тран-
сформатори, ста-
тички конвертори 
(на пример, испра-
вувачи) и индук-
тивни калеми: 

 

 8504 31 --Со моќност што 
не надминува 1 kVA: 

 

 8504 31 90 00 ----Друго 
1)TRANSFORMER 
TRAFO TR 201-A 

 
 
       4 парчиња

 8504 40 -Статички конвер-
тори (претворува-
чи): 

 

 8504 40 94 00 ------Исправувачи 
1)POWER 
SUPPLY USM 
98010 
2)POWER 
SUPPLY USM 
7308 

 
 
 
      4 парчиња 
 
 
      5 парчиња

8525  Предаватели за ра-
диотелефонија, ра-
диотелеграфија, 
радиодифузија или 
телевизија, вклу-
чувајќи и со вгра-
ден приемник или 
апарат за снимање 
или репродукција 
на звук; телевизи-
ски камери; видео 
камери со мож-
ност за задржува-
ње на слика и дру-
ги видео камера 
рекордери; диги-
тални камери: 

 

 8525 10 -Предаватели:  
 8525 10 80 00 ---Друго 

1)ТТ5KUL-052A 
5KW UHF TRAN-
SMITTER + FIL-
TER+2X36U CAB 
+OFFSET+STAB+
2AUDIO 
2) TT1KUL-OS2A 
1.5KW UHF TRA-
NSMITER + FIL-
TER + I5U CAB+ 
OFFSET+STAB+2 
AUDIO 
3)TS1KUL-1.5KW 
UHF TV TRAN-
SPOSER+ FILTER 
+15U CAB 
4) TS500UL-750W 

UHF TV TRANSP-
OSER+FILTER+15
U CAB 

 
 
 
 
 
 
       3 парчиња
 
 
 
 
 
       4 парчиња
 
 
 
       2 парчиња
 

5)TT500V-OSA 700-
W VHF B3 TRANS-
MITTER 
6)TT50W TRANS-
MITTER 
7) TT50UC-50W 
TRANSITTER TV 
UHV COMB 
8) TT10-10W UHF 
TRANSMITTIORE 
TELEVI MEDIUM 
POWER TV UHV 
TRANSPOROSERS 
9) TC10OU-01ONj 
UHF TRANSPO-
SER TV+OFFCET 
10) 10KW VHF-
FM TRANSMIT-
TER 
11) 5KW VHF-FM 
TRANSMITTER 
12) 1KW VHF-FM 
TRANSMITTER 
13) SPARE PARTS 
14)TRANSCEVIER 
RM 7/1 COMPLE-
TE MW LINK 
15)MODULATOR 
PMF/MOD IF/70-
MHZ 
17)DEMODULATOR 
OMF/MOD IF/70 
MHZ 
18) PARABOLIC 
ANTENNA D=2mt 
19) PARABOLIC 
ANTENNA D=1.8mt 
20) PARABOLIC 
ANTENNA D=1.2mt 
21) RANDOMS for 
PARABOLIC AN-
TENNA D=2mt 
22) Spare narts for 
microwave links 
23)EXCIITER FPT 
98-45/45 0,5W-EXC 

 
 
       4 парчиња
 
 
           1 парче 
 
           1 парчe 
 
 
            1 парчe
 
 
 
 
           1 парчe 
 
 
           1 парчe 
 
 
       3 парчиња
 
       2 парчиња
 
       3 парчиња
            1 парчe
 
 
      9 парчиња 
  
 
       2 парчиња
 
 
       9 парчиња
 
   12 парчиња

 
       4 парчиња
 
       2 парчиња
 
 
       3 парчиња
 
            1 парчe
 
            1 парчe

 8525 20 -Предаватели со 
вграден приемник: 

 

 8525 20 90 00 ---Друго 
1) 1KW VHF-FM 
TRANSPOSER 
2) 500W VHP-FM 
TRANSPOSER 
3) 300W VHP-FM 
TRANSPOSER 
4) 100W VHF-FM 
TRANSPOSER 
5) 30W VHF-FM 
TRANSPOSER 
6) UP-CONVER-
TER MOM 9442-0 
7) TV TRANSPOR-
TER FPT 98-45/45 
100W 
8) TV TRANSPO-
RTER FPT 98-3/45 
100W 
9) TV UHF PEN-
TAPLEXER PPX4-
C1KO 
10) TV UHF KVA-
DROPLEXER 
OPX4 -C1K0 
11) TV UHF KVA-
DROPLEXER 
OPX4 -B400 
12) TV UHF KVA-
DROPLEXER 
OPX4 -C200 
13) TV UHF KVA-
DROPLEXER 
OPX4 -C050 
14) TV UHF KVA-
DROPLEXER 
OPX4 -A050 

 
 
       4 парчиња
 
     17 парчиња
 
     16 парчиња
 
     24 парчиња
 
     15 парчиња
 
       2 парчиња
 
 
       9 парчиња
 
 
            1 парчe
 
 
           1 парчe 
 
 
       4 парчиња
 
 
            1 парчe
 
 
       6 парчиња
 
 
       3 парчиња
 
 
       3 парчиња
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15) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-B2KO 
16) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-C1KO 
17) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-B400 
18) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-C200 
19) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-A200 
20) TV VHF TRIPE-
LEXER TPX4-A050 
21) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-A050 
22) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-B100 
23) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A1KO 
24) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A1200 
25) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/45 
20W  
26) TV REPETITO-
RI FPT 98-3/45 20W 
27) TV REPETITO-
RI FPT 98-3/45 10W 
28) TV REPETITORI 
FPT 98-435/45 5W 
29) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/45 5W 
30) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/3 2W 
31) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/45 2W 
32) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/45 
200WLD 
33) TV REPETITO-
RI FPT 98-3/45 
200WLD 
34) TV REPETITO-
RI FPT 98-45/45 
50WLD 
35) TV UHF TRIPE-
LEXER TPX4-A200 
36) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A200 
37) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A200 
(100W) 
38) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A050 
39) TV UHF DIPLE-
XER DPX4-A050 
(20W) 

 
       3 парчиња
 
           1 парчe 
 
       3 парчиња
 
            1 парчe
 
            1 парчe
 
            1 парчe
 
       6 парчиња
 
            1 парчe
 
            1 парчe
 
            1 парчe
 
 
            1 парчe
 
     13 парчиња
 
     12 парчиња
 
            1 парчe
 
       8 парчиња
 
            1 парчe
 
       2 парчиња
 
 
       2 парчиња
 
 
            1 парчe
 
 
     12 парчиња
 
       3 парчиња
 
       4 парчиња
 
 
       5 парчиња
 
       7 парчиња
 
 
     16 парчиња

8528  Приемни апарати 
за телевизија, со 
или без вграден 
радиодифузен 
приемник или со 
апарати за снима-
ње или репродук-
ција на звук или 
слика; видео-мо-
нитори и видео-
проектори: 

 

 8528 12 --Во боја:  
 8528 12 56 10 -------Нови 

1) TV RECEIV-
ER TYPE 21PT-
16645 

 
 
 
         1 парчe

8529  Делови погодни 
за употреба ис-
клучително или 
главно за апара-
ти од тар. брое-
ви 8525 до 8528: 

 

 8529 10 -Антени и ан-
тенски рефлек-
тори од сите ви-
дови; делови по-
годни за употре-
ба со нив: 

 

 8529 10 39 00 -----Друго  

  а) MEASORIN. 
ANTENA MOD-
EL 11366P 

 
 
         1 парчe

 8529 10 70 00 ---Филтри и 
скретници за ан-
тени 
1) QUADRIPLE-
XER 4X10KW 
2) QUADRIPLE-
XER 4X1KW 
3) QUADRIPLE-
XER  
4) TRIPLEXER 
3X1KW  
5) TRIPLEXER 
3X30DW 
6) TRIFLEXER 
3X30DW 
7) TRIPLEXER 
3X10CW 
8) TV UHF DIP-
LEXER 20+10 
KW DPX4-B10K, 
Output: EIA 61/8 
9) TV UHF DIP-
LEXER 20+10 
KW DPX4-B10K, 
Output: EIA 41/2 
10) TV UHF PEN-
TAPLEXER 5X1-
KW 
11) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X1KW 
12) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X500W 
13) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X200W 
14) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X100W 
15) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X50W 
16) TV UHF 
QUADROPLEXE
R 4X20W 
17) TV UHF TRI-
PLEHER 3X1KW 
18) TV UHF TRI-
PLEHER 
3X200KW 
19) TV UHF TRI-
PLEHER 
3X100KW 
20) TV UHF TRI-
PLEHER 
3X20KW 
21) TV VHF TRI-
PLEHER 
3X20KW 
22) TV UHF DIP-
LEXER 2X1 KW 
23) TV UHF DIPLE-
XER 2X100 KW 
24) TV UHF DIP-
LEXER 20+10kw 
(qul:eta 61/18) 
25) TV UHF DIP-
LEXER 20+10kw 
(qul:eta 41/18) 

 
 
 
   
    2 парчиња

 
     7 парчиња
 
         1 парчe
 
     4 парчиња
 
     5 парчиња
 
   22 парчиња
 
   30 парчиња
 
 
 
          1 парчe
 
 
 
          1 парчe
 
 
          1 парчe
 
 
     3 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
     5 парчиња
 
 
          1 парчe
 
 
     5 парчиња
 
 
          1 парчe
 
     4 парчиња
 
 
          1 парчe
 
 
     4 парчиња
 
 
     7 парчиња
 
 
          1 парчe
 
          1 парчe
 
          1 парчe
 
          
          1 парчe
 
          
          1 парчe

 8529 90 -Друго:  
 8529 90 40 00 ---Делови на 

апарати од тар. 
ознаки 8525 10 50 
00, 8525 20 91 00, 
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8525 20 99 00, 
8525 40 11 00 и 
8527 90 92 00 
1) POWER AMP-
LIFIER OTR 6956 
-98-1 20W 
2) POWER AMP-
LIFIER OTR 6955 
-98-1 10W 
3) POWER AMP-
LIFIER OTR 6952 
/1 2W 

 
 
 
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
         1 парчe

 8529 90 88 00 -----Друго 
1)100TERMINAT
ION 500HM N 
TYPE 50-T-MN  
2)TERMINATION 
2.5 KW 500KM 
8890-3000C-N 
3)OSCIL LOCA-
LE 061S99 PLU-
GIN TT/TS 
4)PROCESSORE 
IF 001S97 PLU-
GIN TT/TS 
5)PROCESSORE 
VIDEO 049S98 
PLUGIN TT/TS 
6) CONVETITO-
RE UHF003S99 
PLUGIN TT/TS 
7) ALIMENT. 
DRIVER 6129 
PLUGIN TT/TS 
8)ALIMENTORE 
UHF AMP6110 
S500U 
9)ALIMENTORE 
UHF AMP 3F 
6144 SAKUL 
10)AMPLIFICAT
ORE UHF 090S99 
TT/TS 
11) AMPLIFIC. 
UHF 50W 023S98 
SA 500U 
12) AMPLIFIC. 
UHF 17W 110S99 
SA500U 
13) GENERATO-
RE STEREO 
PLUGUNG TT/TS 
14) MODULAT. 
VIDEO STEREO 
PLUGIN TT/TS 
GENERAL SPA-
RE TV EQUIP-
MENT 
15) RDS ENCO-
DER 
16) RDS DECO-
DER 
17) 300W FM 
MONO/MOX 
EXCITER 
18) 100W FM 
MONO/MOX 
EXCITER 
19) STEREO CO-
DER 
20)FMSYNTHES
IZED RECEIVER 
21) 1KW SOLID 
STATE AMPLI-
FIER 
22) 500W SOLID 
STATE AMPLI-
FIER 

 
 
 
          1 парчe
 
 
          1 парчe
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
          1 парчe
 
 
          1 парчe
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
     2 парчиња
 
 
          1 парчe
 
 
 
 
 
          1 парчe
 
   10 парчиња
 
          1 парчe
 
 
     6 парчиња
 
 
     3 парчиња
 
     8 парчиња
 
     5 парчиња
 
 
     4 парчиња
 
 
     2 парчиња

  23) 300W SOLID 
STATE AMPLI-
FIER 
24) RDS ENCO-
DER 
25) RECEIVER 

     2 парчиња
 
          1 парчe
   76 парчиња

8535  Електрични апара-
ти за вклучување и 
исклучување или 
за заштита на елек-
трични струјни ко-
ла, или за оствару-
вање на приклучу-
вање за или во 
електрични струј-
ни кола (на при-
мер, прекинувачи, 
стопувачки осигу-
рувачи, громобра-
ни, ограничувачи 
на напон, пригу-
шувачи, на брано-
ви со висока фрек-
венција, вклучни-
ци и и разводни ку-
тии), за напони 
што надминува 
1000 V: 

 

 8535 40 00 00 -Громобрани, огра-
ничувачи на напон 
и пригушувачи на 
бранови со висока 
фреквенција  
1) INPUT FILTER 

 
 
 
 
 
     4 парчиња

8536  Електрични апа-
рати за вклучу-
вање и исклучу-
вање или за заш-
тита на елек-
трични струјни 
кола или за ос-
тварување на 
приклучување за 
или во електрич-
ни струјни кола 
(на пример, пре-
кинувачи, релеи, 
стопувачки оси-
гурувачи, пригу-
шувачи на бра-
нови со висока 
фреквенција, 
вклучници, ште-
кери, сијалични 
грла, разводни 
кутии), за напо-
ни што не над-
минува 1000 V: 

 

 8536 10 -Стопувачки 
осигурувачи: 

 

 8536 10 10 00 --За јачина на 
струја што не 
надминува 10 А 
а) FUSE GT 1,25 
A, 250V 

 
 
 
 
     4 парчиња

 8536 69 --Друго:  
 8536 69 90 00 ---Друго 

1) EIA WAVEG-
UIDE FLANGES 
PHR 84 
2) TONGS for as-
sambline the co-
mectors FREE 
OF CHANGE 
3)EIA WAVEG-
UIDE FLANGES 
PBR 84 

 
 
 
   36 парчиња
 
 
 
         1 парчe
 
 
     6 парчиња

 8536 90 -Други апарати:  
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 8536 90 85 00 --Друго 
1)ATTENUATOR 
0-30B IN IDB TYP 
50DR-010 BNC 
2)ATTENUATOR 
50W 10DB NM-NF 
TYP 50-MFN-10 

 
 
 
         1 парчe
 
 
     5 парчиња

8542  Електронски ин-
тегрирани кола и 
микро-склопови 

 

 8542 21 --Дигитални:  
 8542 21 50 00 -----Микрокон-

тролери и мик-
ро-компјутери 
1) PROCESOR 
CPU 6285 

 
 
 
 
     3 парчиња

 8542 29 -- Друго:  
 8542 29 60 00 ----Контролни 

кола 
1) LED BUTTON 
FOR LCD 
DISPLAY CPU 9801 

 
 
 
 
     4 парчиња

8543  Електрични ма-
шини и апарати 
со посебни фун-
кции, неспомнати 
ниту опфатени на 
друго место во 
оваа глава: 

 

 8543 89 --Друго:  
 8543 89 20 00 ----Антенски за-

силувачи 
1) SA1KUL-1.5 
KW UHF TV 
POWER AMPLI-
FIE LOW POW-
ER TV OHF 
TRANSPOSERS 
2) POWER AMP-
LIFIER OMT 69-
93/AB-LD-100 W 
3) POWER AMPLI-
FIER OMT 6993/ 
AB-LD-200 W 

 
 
 
 
 
 
 
          1 парчe
 
 
     2 парчиња
 
 
          1 парчe

9030  Осцилоскопи, 
спектрални ана-
лизатори и други 
инструменти и 
апарати за мере-
ње или контрола 
на електрични го-
лемини, исклучу-
вајќи ги мерачите 
од тар. број 9028; 
инструменти и 
апарати за мере-
ње или открива-
ње алфа, бета, га-
ма, рендгенски, 
космички или 
други јонизирач-
ки зрачења: 

 

 9030 40 -Други инстру-
менти и апарати, 
посебно конс-
труирани за те-
лекомуникации 
(на пр. инстру-
менти за мерење 
на преслушува-
ње, инструменти 
за мерење на за-
силување, инс-
трументи за ме-
рење на изобли-
чување, неофор-
метри): 

 

 9030 40 90 00 --Друго  

  1) TRANSMIS. 
LINE AND ANT.-
AN. TYPE S113 B 
2) POWER MET-
ER WITH PROBE 
10W TO 2KW 
3) SCALAR NET-
WORK ANALY-
SER MOD. 54107/A 
4) NIV. FV/SIGNAL 
GENER. TYPE 
5)MOBILEKASA
NDENT TV SET 
TYPE BP 507 
6)DEMODULATO
R AND DIG. ANI 
TYPE PMS-100 
8) SPECETROM 
ANALYSER TY-
PE B313A 

          1 парчe
 
 
          1 парчe
          
 
          1 парчe
          
          1 парчe
          
 
          1 парчe
 
 
          1 парчe
 
 
          1 парчe

 9030 90 -Делови и при-
бор: 

 

 9030 90 80 00 ---Друго 
1) IMPEDANCE 
TRANSFORMER 
YYPE BMP-5075 R 

 
 
 
     5 парчиња

 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
Бр. 23-17/43                         Претседател на Владата 

23 април 2002 година             на Република Македонија, 
     Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
637. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 мај 2002 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА - �ОБЛОЖУВАЊЕ НА  

СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ�  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна иг-

ра на среќа - �Обложување на спортски натпревари� се 
издава на Т.Д. �Хрономеркур� и Робев и други Д.О.О. ек-
спорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа �Об-
ложување на спортски натпревари�, ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. �Партизански 
одреди� бр. 1, во Скопје. 

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

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

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се 

вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка 
бр. 840-033-62207 и приходно конто 718113. 
Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 

корисникот на лиценцата ја доставува до Министерс-
твото за финансии. 
Корисникот на лиценцата ги доставува до Минис-

терството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од точката 3 алинеја 1 и 2. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
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5. Секоја промена во врска со приредувањето на иг-
рата на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во 
Министерството за финансии. 
Корисникот на лиценцата должен е да го извести 

Министерството за финансии и за секоја промена на 
лицата сопственици на акциите односно уделите во ос-
новната главница на друштвото. 

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

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

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�.  
     Бр. 23-2953/1        Претседател на Владата 
 21мај 2002 година                  на Република Македонија, 

    Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

638. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност, донесена на седни-
цата одржана на 30.05.2002 година, Комисијата, издава 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

1. На Акционерско друштво Национална платежна 
картичка АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 
2.584.708 обични акции во вредност од 2.584.708 евра, 
односно во денарска противвредност по средниот курс 
на НБРМ на денот на издавање на одобрението во из-
нос од 157.559.406,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

 
      Бр. 07-809/4             Комисија за хартии од вредност 
30 мај 2002 година                         Претседател, 
           Скопје     Никола Груевски, с.р. 

___________ 
639. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за презема-

ње на акционерски друштва ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 4/2002), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на 10.05.2002 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Друштвото за производство, трговија и услуги 

"Герас Цунев Комерц" ДОО Струмица не смее да даде 
понуда за откуп на хартиите од вредност издадени од 
Аутомакедонија АД Скопје во рок од една година од 
денот на откажувањето на намерата за давање понудa 
за откуп. 

2. Рокот од точка 1 на ова решение започнува да те-
че од 07.04.2002 година. 

3. Жалбата по ова решение не го одложува неговото 
извршување. 

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

 
      Бр. 07-421/3             Комисија за хартии од вредност 
10 мај 2002 година                         Претседател, 
           Скопје     Никола Груевски, с.р. 

640. 
Врз основа на член 110 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност 
на својата седница одржана на 10.05.2002 година го до-
нес  следниот е

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА  

БРОКЕРСКА КУЌА  
Член 1 

Со овој правилник Комисијата за хартии од вред-
ност поблиску го определува начинот и постапката за 
давање согласност за именување директор на Брокер-
ска  (во натамошниот текст: Брокерска куќа).  куќа

 
Член 2 

Кон барањето за давање согласност за именување 
на директор на брокерска куќа, до Комисијата за хар-
тии од вредност се доставуваат следните документи: 

- Кратка биографија на предложениот кандидат за 
директор на брокерската куќа со: податоци за датумот 
и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична 
карта, единствен матичен број (за странско лице број 
на пасош), податоци за степенот на стручната подго-
товка и работно искуство; 

- Одлука на надлежниот орган на брокерската куќа 
за именување на предложениот кандидат за директор 
на Брокерска куќа; 

- Диплома или уверение за стручната подготовка на 
предложениот кандидат за директор на Брокерска куќа; 

- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека про-
тив предложениот кандидат за директор на брокерска-
та куќа не е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на професија, дејност или должност; 

- Изјава на предложениот кандидат за директор на 
Брокерска куќа, дадена под целосна морална, кривична 
и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека 
истиот не бил директор, претседател или член на орган 
на управување на правно лице против кое била поведе-
на предстечајна , стечајна или ликвидациона постапка; 

- Изјава на предложениот кандидат за директор на 
Брокерска куќа, дадена под целосна морална, кривична 
и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека 
истиот не е директор, претседател или член на органот 
на управување на друго правно лице; 

- Програма за спроведување на деловната и развој-
ната политика на Брокерска куќа во наредните две де-
ловни години, изготвена од предложениот кандидат за 
работоводен орган-директор на Брокерска куќа и 

- Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија, доколку предложениот кандидат за 
директор на Брокерска куќа не е државјанин на Репуб-
лик  Македонија. а 

Член 3 
Комисијата за хартии од вредност спроведува ин-

тервју со предложениот кандидат за директор на Бро-
керска куќа на кое особено се оценува: 

- интегритетот на кандидатот функцијата за дирек-
тор на Брокерската куќа; 

- познавањето на акционерството, берзанското ра-
ботење и прописите од оваа област на економијата; 

- познавањето на финансиите и прописите од облас-
та на финансиите; 

- менаџерските и организациони способности на 
кандидатот и 

- начинот на спроведување на доставената Програ-
ма за деловната и развојната политика на Брокерска ку-
ќа во наредните две деловни години.  

Член 4 
Комисијата за хартии од вредност согласноста за 

именување на директор на Брокерска куќа ја издава за 
период на кој се назначува предложениот кандидат за 
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директор на Брокерска куќа, согласно Одлуката за не-
говото именување донесена од надлежниот орган на 
Брокерска куќа. 

 
Член 5 

Решението за согласноста за именување на дирек-
тор на Брокерска куќа кое го издава Комисијата за хар-
тии од вредност престанува да важи со денот на разре-
шување од функцијата-директор на Брокерска куќа. 

 
Член 6 

Комисијата за хартии од вредност може да издаде 
времено решение за согласност за именување на пред-
ложениот кандидат за директор на Брокерска куќа во 
следните случаи: 

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вр-
шител на должност, директор на Брокерска куќа; 

- доколку кандидатот е странски државјанин со 
привремен престој во Република Македонија и 

- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно 
ќе оцени дека е потребно донесување на времено реше-
ние за согласност. 

 
Член 7 

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде 
согласност за именување на предложениот кандидат за 
директор на Брокерска куќа, должна е да даде образло-
жение за причините поради кои не ја дава согласноста. 
Во зависност од причините за недавање на соглас-

ност за именување на предложениот кандидат за ди-
ректор на Брокерска куќа, Комисијата може да бара до-
полнителни документи и да закаже повторно интервју 
со кандидатот во дополнително утврден нов временски 
термин.  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија". 
 
Бр. 03-1063/1           Комисија за хартии од вредност 

6 јуни 2002 година                          Претседател, 
          Скопје                            Никола Груевски, с.р. 

___________ 
641. 
Врз основа на член 132 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност 
на својата седница одржана на 10.05.2002 година го до-
несе следниот  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД  

ВРЕДНОСТ  
Член 1 

Со овој правилник Комисијата за хартии од вред-
ност поблиску го определува начинот и постапката за 
давање согласност за именување работоводен орган - 
директор на Централниот депозитар за хартии од вред-
ност (во натамошниот текст: Централен депозитар). 

 
Член 2 

Кон барањето за давање согласност за именување на 
директор на Централен депозитар, до Комисијата за хар-
тии од вредност се доставуваат следните документи: 

- Кратка биографија на предложениот кандидат за 
директор на Централен депозитар со: податоци за дату-
мот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на 
лична карта, единствен матичен број (за странско лице 
број на пасош), податоци за степенот на стручната под-
готовка и работно искуство; 

- Одлука на надлежниот орган на Централен депо-
зитар за именување на предложениот кандидат за ди-
ректор на Централниот депозитар; 

- Диплома или уверение за стручната подготовка на 
предложениот кандидат за директор на Централен де-
позитар; 

- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека про-
тив предложениот кандидат за директор на Централен 
депозитар не е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на професија, дејност или должност; 

- Изјава на предложениот кандидат за директор на 
Централен депозитар, дадена под целосна морална, кри-
вична и материјална одговорност и заверена кај нотар, де-
ка истиот не бил директор, претседател или член на орган 
на управување на правно лице против кое била поведена 
предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка; 

- Изјава на предложениот кандидат за директор на 
Централен депозитар, дадена под целосна морална, 
кривична и материјална одговорност и заверена кај но-
тар, дека истиот не е директор, претседател или член 
на орган на управување на друго правно лице; 

- Програма за спроведување на деловната и развој-
ната политика на Централниот депозитар во наредните 
две деловни години, изготвена од предложениот канди-
дат за директор на Централен депозитар и 

- Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија, доколку предложениот кандидат за 
директор на Централен депозитар не е државјанин на 
Република Македонија.  

Член 3 
Комисијата за хартии од вредност спроведува ин-

тервју со предложениот кандидат за директор на Цен-
трален депозитар на кое особено се оценува: 

- интегритетот на кандидатот за функцијата дирек-
тор на Централен депозитар; 

- познавањето на акционерството, берзанското ра-
ботење и прописите од оваа област на економијата и 
правото; 

- познавањето на финансиите и прописите од облас-
та на финансиите; 

- менаџерските и организациони способности на 
кандидатот и  

- начинот на спроведување на доставената Програ-
ма за деловната и развојната политика на Централен 
деп зитар во наредните две деловни години. о 

Член 4 
Комисијата за хартии од вредност согласноста за 

именување на работоводен орган - директор на Центра-
лен депозитар ја издава за период на кој се назначува 
предложениот кандидат за директор на Централниот де-
позитар, согласно Одлуката за неговото именување до-
несена од надлежниот орган на Централен депозитар. 

 
Член 5 

Решението за согласноста за именување на дирек-
тор на Централен депозитар кое го издава Комисијата 
за хартии од вредност престанува да важи со денот на 
разрешување од функцијата - директор на Централен 
деп зитар. о 

Член 6 
Комисијата за хартии од вредност може да издаде 

времено решение за согласност за именување на пред-
ложениот кандидат за директор на Централен депози-
тар во следните случаи: 

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вр-
шител на должност - директор на Централен депозитар; 

- доколку кандидатот е странски државјанин со 
привремен престој во Република Македонија и 

- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно 
ќе оцени дека е потребно донесување на времено реше-
ние за согласност.   

Член 7 
Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде сог-

ласност за именување на предложениот кандидат за дирек-
тор на Централен депозитар, должна е да даде образложе-
ние за причините поради кои не ја дава согласноста. 
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 Во зависност од причините за недавање на соглас-
ност за именување на предложениот кандидат за ди-
ректор на Централен депозитар, Комисијата може да 
бара дополнителни документи и да закаже повторно 
интервју со кандидатот во дополнително утврден нов 
временски термин.  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија".  
Бр. 03-1064/1           Комисија за хартии од вредност 

6 јуни 2002 година                         Претседател, 
          Скопје                          Никола Груевски, с.р. 

___________ 
642. 
Врз основа на член 80 став 4 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 
103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност 
на својата седница одржана на 10.05.2002 година го до-
нес  следниот  е

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
БЕРЗАТА НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

Член 1 
Со овој правилник Комисијата за хартии од вред-

ност поблиску го определува начинот и постапката за 
давање согласност за именување работоводен орган - 
директор на Берзата на долгорочни хартии од вредност 
(во атамошниот текст: Берза).  н

 
Член 2 

Кон барањето за давање согласност за именување 
на директор на Берзата, до Комисијата за хартии од 
вредност се доставуваат следните документи: 

- Кратка биографија на предложениот кандидат за 
директор на Берзата со: податоци за датумот и местото 
на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, 
единствен матичен број (за странско лице број на па-
сош), податоци за степенот нa стручната подготовка и 
работно искуство; 

- Одлука на надлежниот орган на Берзата за имену-
вање на предложениот кандидат за директор на Берзата; 

- Диплома или уверение за стручната подготовка на 
предложениот кандидат за работоводен орган на Берзата; 

- Потврда (уверение) од надлежниот суд дека про-
тив предложениот кандидат за директор на Берзата не е 
изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
професија, дејност или должност; 

- Изјава на предложениот кандидат за работоводен 
орган - директор на Берзата, дадена под целосна морал-
на, кривична и материјална одговорност и заверена кај 
нотар, дека истиот не бил директор, претседател или 
член на орган на управување на правно лице против 
кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвида-
циона постапка; 

- Изјава на предложениот кандидат за работоводен 
орган - директор на Берзата, дадена под целосна морал-
на, кривична и материјална одговорност и заверена кај 
нотар, дека истиот не е директор, претседател или член 
на орган на управување на друго правно лице; 

- Програма за спроведување на деловната и развој-
ната политика на Берзата во наредните две деловни го-
дини, изготвена од предложениот кандидат за 
работоводен орган - директор на Берзата и 

- Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија, доколку предложениот кандидат за 
работоводен орган - директор на Берзата не е државја-
нин на Република Македонија.   

Член 3 
Комисијата за хартии од вредност спроведува ин-

тервју со предложениот кандидат за директор на Берза-
та на кое особено се оценува: 

- интегритетот на кандидатот за функцијата 
работоводен орган - директор на Берзата; 

- познавањето на акционерството, берзанското ра-
ботење и прописите од оваа област на економијата;  

- познавањето на финансиите и прописите од облас-
та на финансиите; 

- менаџерските и организациони способности на 
кандидатот и  

- начинот на спроведување на доставената Програ-
ма за деловната и развојната политика на Берзата во 
наредните две деловни години. 

 
Член 4 

Комисијата за хартии од вредност согласноста за 
именување на директор на Берзата ја издава за период 
на кој се назначува предложениот кандидат за работо-
воден орган - директор на Берзата, согласно Одлуката 
за неговото именување донесена од надлежниот орган 
на Берзата.  

Член 5 
Решението за согласноста за именување на работово-

ден орган - директор на Берзата кое го издава Комисија-
та за хартии од вредност престанува да важи со денот на 
раз ешување од функцијата директор на Берзата. р 

Член 6 
Комисијата за хартии од вредност може да издаде 

времено решение за согласност за именување на пред-
ложениот кандидат за директор на Берзата во следните 
случаи: 

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вр-
шител на должност - директор на Берзата; 

- доколку кандидатот е странски државјанин со 
привремен престој во Република Македонија и 

- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно 
ќе оцени дека е потребно донесување на времено реше-
ние за согласност.   

Член 7 
Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде 

согласност за именување на предложениот кандидат за 
директор на Берзата, должна е да даде образложение за 
причините поради кои не ја дава согласноста. 

 Во зависност од причините за недавање на соглас-
ност за именување на предложениот кандидат за рабо-
товоден орган - директор на Берзата, Комисијата може 
да бара дополнителни документи и да закаже повторно 
интервју со кандидатот во дополнително утврден нов 
временски термин.  

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македонија".  
Бр. 03-1062/1           Комисија за хартии од вредност 

6 јуни 2002 година                         Претседател, 
          Скопје                          Никола Груевски, с.р. 

___________ 
643. 
Врз основа на член 130, став 2 од Законот за хартии 

од вредност (�Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001 и 4/2002), Комиси-
јата за хартии од вредност на својата седница одржана 
на 10.05.2002 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОС-
НОВАЊЕ И ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ЦЕН-
ТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  
Предмет на редување у 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат и уредуваат поб-

лиските услови за издавање одобрение за основање и по-
четок со работа на Централен депозитар за хартии од 
вредност (во натамошниот текст: Централен депозитар). 
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Поим и функции на Централен депозитар  
Член 2 

Под Централен депозитар во смисла на овој правил-
ник се подразбира акционерско друштво кое се основа за-
ради водење регистар на хартиите од вредност, давање 
меѓународен број за идентификација на хартиите од вред-
ност, утврдување и порамнување на обврските врз основа 
на трансакции со хартии од вредност и давање услуги на 
изд вачите и имателите на хартии од вредност. а

 
Централниот депозитар како само-регулирачка  

органи ција за 
Член 3 

Централниот депозитар во рамките на своето рабо-
тење обезбедува: 

- законитост во вршењето на регистрирањето на 
хартиите од вредност, утврдувањето и порамнувањето 
на обврските кои произлегуваат од трансакциите со 
хартии од вредност и давањето услуги на инвеститори-
те и издавачите на хартии од вредност, 

- почитување на правилата и стандардите на Цен-
тралниот депозитар од страна на основачите, односно 
учесниците во работата на депозитарот, како и на ин-
веститорите и издавачите на хартии од вредност, 

- заштита на податоците и интересите на учесници-
те во работата на депозитарот, како и на инвеститорите 
и издавачите на хартии од вредност. 

 
Регулирање и контрола на работењето  

на Централни т депозитар о 
Член 4 

Централниот депозитар претставува своевиден мо-
нопол, чие работење подлежи на стриктна регулатива и 
контрола на Комисијата за хартии од вредност (во на-
тамошниот текст: Комисија). 
Комисијата покрај давањето одобрение за основа-

њето и отпочнувањето на работата на Централниот де-
позитар дава согласност и на: 

- измените на актот за основање и статутот, 
- измените во правилата на работа, 
- статусните промени, 
- именувањето на директор и 
- измените во тарифникот за услугите на Централ-

ниот депозитар. 
 
II. УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН  

ДЕПОЗИТАР 
 

Основачи на Централниот депозитар 
 

Член 5 
Основачи на Централниот депозитар можат да би-

дат брокерски куќи, банки, осигурителни друштва и 
друштва за управување со фондови. 

 
Услови за основање на Централен депозитар 

 
Член 6 

Централен депозитар може да се основа под след-
ните услови: 

- да има најмалку пет основачи, 
- основачите да ја обезбедат со закон утврдената ос-

новна главница од најмалку 300.000 евра, како и соод-
ветен деловен простор за непречено и ефикасно рабо-
тење на Централниот депозитар, 

- да е добиена дозвола за основање и работа на Цен-
тралниот депозитар.  

Услови за издавање одобрение за основање  
и почеток со работа на Централниот депозитар  

Член 7 
Комисијата издава одобрение за работа на Централ-

ниот депозитар, ако утврди дека се исполнети основни-
те услови: 

- да има акт за основање и статут, 

- да има правила за работа, 
- да е оспособен за брзо и ажурно утврдување и по-

рамнување на обврските врз основа на склучени транс-
акции со хартии од вредност, 

- да обезбеди соодветна инфраструктура за водење 
на регистар на хартии од вредност во нематеријален 
облик, 

- да ги заштитува интересите на инвеститорите и 
издавачите кои ги водат хартиите од вредност во нема-
теријален облик и 

- да има кадровска, техничка и организациона оспо-
собеност за вршење на функциите на Централен депо-
зитар. 

 
Ефикасно и ажурно утврдување и порамнување 

на трансакциите  
Член 8 

Под оспособеност за ефикасно и ажурно утврдува-
ње и порамнување на обврските врз основа на склуче-
ни трансакции со хартии од вредност, се подразбира 
Централниот депозитар да обезбедува точно и навре-
мено утврдување и порамнување на обврските што 
произлегуваат од трансакциите со хартии од вредност 
во рок Т+3. 

 
Соодветна инфраструктура за водење регистар на 
хартии од вредност во нематеријализиран облик 

 
Член 9 

Под соодветна инфраструктура за водење регистар 
на хартиите од вредност во нематеријализиран облик 
се подразбира Централниот депозитар да располага со 
современ хардвер и софтвер кои ќе обезбедуваат точни 
сигурни информации за бројот и вредноста на издаде-
ните хартии од вредност во Република Македонија во 
нивна вкупност и по издавачи, како и за портфолијата 
на инвеститорите (имателите на хартии од вредност). 
Централниот депозитар особено треба да обезбеди 

физичка сигурност на инфраструктурата и софтверска 
и хардверска сигурност на податоците. 

 
Заштита на интересите на инвеститорите  

и издавачите 
 

Член 10 
Централниот депозитар во секој момент обезбедува 

заштита од неовластен пристап кон податоците, како и 
почитување на нивната доверливост. 

 
Кадровска оспособеност на Централниот 

депозитар 
 

Член 11 
Под кадровска оспособеност на Централниот депо-

зитар се подразбира тој да располага со соодветен број 
квалификувани, стручно оспособени и одговорни ра-
ботници кои непречено, ефикасно, ажурно и сигурно 
ќе можат да го организираат и извршуваат работењето 
на Централниот депозитар. 

 
Техничка оспособеност на Централниот 

депозитар 
 

Член 12 
Под техничка оспособеност на Централниот депо-

зитар се подразбира тој да располага со соодветен ком-
пјутерски, информационен и комуникационен систем 
неопходен за регистрирање на хартиите од вредност во 
дематеријализиран облик, за утврдување и порамнува-
ње на обврските кои произлегуваат од трансакциите со 
хартии од вредност и за сигурно и ефикасно давање ус-
луги на корисниците на депозитарот. 
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Организациона оспособеност на Централниот  

депозитар 
 

Член 13 
Под организациона оспособеност на Централниот 

депозитар се подразбира постоење на соодветни орга-
низациони делови кои гарантираат ефикасно и сигурно 
извршување на неговите функции. 

 
III. ПОСТАПКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛЕН 

ДЕПОЗИТАР 
 

Основачки одбор 
 

Член 14 
Постапката за основање на Централниот депозитар 

започнува со формирање основачки одбор кој го сочи-
нуваат претставници на заинтересираните (потенцијал-
ните) основачи. 
Основачкиот одбор ги презема сите дејствија пот-

ребни за свикување и одржување на основачкото соб-
рание, го подготвува предлогот на договорот за основа-
ње на Централниот депозитар, како и предлозите на 
другите акти што ги донесува основачкото собрание. 

 
Договор за основање на Централниот депозитар 

 
Член 15 

За основање на Централниот депозитар основачите 
склучуваат договор и донесуваат статут и правила за 
работа на депозитарот. 

 
Елементи на договорот за основање 

Централен депозитар 
 

Член 16 
Со договорот за основање на Централен депозитар 

се утврдува: 
- називот и седиштето на Централниот депозитар; 
- називот и седиштето на основачите на Централни-

от депозитар; 
- имотот на Централниот депозитар во паричен и 

непаричен облик, и вкупен број на издадени акции; 
- поединечниот влог на секој основач во имотот на 

Централниот депозитар со број на нивните акции; 
- рокот до кога основачите се должни да ги уплатат 

паричните средства, односно да ги пренесат непарич-
ните средства во имотот на Централниот депозитар; 

- предметот на работа на Централниот депозитар; 
- правата, обврските и одговорностите на основачи-

те на Централниот депозитар; 
- други прашања значајни за основање и работа на 

Централниот депозитар. 
 
Содржина на статутот на Централниот 

 депозитар 
 

Член 17 
Со статутот на Централниот депозитар се утврдува: 
- називот и седиштето на Централниот депозитар; 
- предметот на работа на Централниот депозитар; 
- основачкиот капитал на Централниот депозитар 

во паричен и непаричен облик со вкупен број на изда-
дени акции и начините на неговото зголемување; 

- организацијата и начинот на работа на Централни-
от депозитар; 

- начинот на донесување на актите на Централниот 
депозитар; 

- составот, начинот на избор и надлежност на орга-
ните на управување и раководење со Централниот де-
позитар и условите и критериумите за именување ди-
ректор на Централниот депозитар; 

- составот, начинот на избор и надлежноста на дру-
гите органи кои ги основа Централниот депозитар; 

- условите за стекнување на членство во Централ-
ниот депозитар и правата и обврските на членовите на 
Централниот депозитар; 

- условите, критериумите и документацијата за при-
ем на одделни учесници во Централниот депозитар и 
нивните права и обврски; 

- причините поради кои на одделни учесници им се 
ограничува или забранува пристапот во работењето на 
Централниот депозитар; 

- начинот на регистрирање, утврдување и порамну-
вање на трансакциите со хартии од вредност; 

- начинот на вршење на контролата на работењето 
сврзано со функциите на Централниот депозитар; 

- начинот на решавање на споровите меѓу учесни-
ците на Централниот депозитар; 

- начинот на заштита на податоците; 
- начинот на спречување на злоупотребата на пода-

тоците и информациите со кои располага Централниот 
депозитар; 

- начин на спречување на злоупотреби и начин на 
обезбедување на извршувањето на преземените обвр-
ски; 

- други прашања значајни за работа на Централниот 
депозитар. 

 
Правила за работа на Централниот депозитар 

 
Член 18 

Со правилата за работа на Централниот депозитар 
се утврдува: 

- начинот на водење на регистарот на хартии од 
вредност; 

- начинот и постапката на утврдување и порамнува-
ње на обврските настанати врз основа на трансакциите 
со хартии од вредност склучени на Берзата; 

- начинот на водење на сметките на имателите на 
хартиите од вредност; 

- начинот на формирање и функционирање на га-
рантен фонд; 

- методите на заштита на евентуалните грешки на 
Централниот депозитар при извршување на функции-
те; 

- начинот на пренесување на хартиите од вредност 
во вид на електронски запис; 

- начинот на издавање на нови емисии на хартии од 
вредност; 

- начинот и постапката за водење на евиденција на 
издадените хартии од вредност во Централниот депо-
зитар; 

- начинот и условите за добивање на податоци од 
Централниот депозитар; 

- други прашања сврзани со работата на Централни-
от депозитар. 

 
Стекнување со својство на правно лице 

 
Член 19 

Централниот депозитар стекнува својство на прав-
но лице со уписот во Трговскиот регистар. 
Пријава за упис во Трговскиот регистар се поднесу-

ва 8 (осум) дена од денот на добивање на одобрение за 
основање и почеток со работа на Централниот депози-
тар. 
Кон пријавата за упис во Трговскиот регистар се 

поднесува и доказ за уплата на паричниот влог на ос-
новачите. 

 
Обврска за известување на Комисијата 

 
Член 20 

Централниот депозитар е должен во рок од 8 дена 
од денот на уписот во Трговскиот регистар да и доста-
ви извод од уписот во Трговскиот регистар на Комиси-
јата заради евидентирање. 
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IV. ПОДНЕСУВАЊЕ И РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛ-

НИОТ ДЕПОЗИТАР 
 

Поднесување на барање за добивање на одобрение 
за основање и почеток со работа  

Член 21 
Барањето за добивање одобрение за основање и по-

четок со работа на Централниот депозитар до Комиси-
јата го поднесува основачкиот одбор. 
Содржина на барањето за добивање одобрение за 

основање и почеток со работа 
 

Член 22 
Барањето за добивање на одобрение за основање и 

почеток со работа на Централниот депозитар, покрај 
другото содржи: 

- договор за основање на Централниот депозитар, 
- елаборат за основање и работа на Централниот де-

позитар, 
- предлог статут на Централниот депозитар, 
- докази дека се исполнети обврските од предлог 

договорот за основање. 
 

Содржина на елаборатот за основање 
на Централниот депозитар   

Член 23 
Елаборатот за основање на Централниот депозитар 

содржи: 
- макроекономски услови во кои се предлага осно-

вањето и работата на Централниот депозитар; 
- целите и задачите заради кои се основа Централ-

ниот депозитар; 
- функции на Централниот депозитар; 
- поврзаноста на Централниот депозитар со финан-

сиските институции и други правни лица во земјава; 
- поврзаноста на Централниот депозитар со други 

хомологни институции во Европа и во светот; 
- капитална поврзаност на основачите на Централ-

ниот депозитар; 
- начинот на управување и раководење со Централ-

ниот депозитар; 
- начинот на внатрешна организациона поставеност 

на Централниот депозитар; 
- просторни, технички и кадровски аспекти на рабо-

тењето на Централниот депозитар; 
- начинот на заштита на податоците и информациите; 
- внатрешна контрола; 
- одговорност во работењето на Централниот депо-

зитар; 
- проекција на развојот на Централниот депозитар 

во наредните три години; 
- други прашања поврзани со работењето и развојот 

на Централниот депозитар. 
 

Разгледување на барањето од страна на Комисијата  
Член 24 

По приемот на барањето за давање одобрение за ос-
новање и работа на Централниот депозитар Комисијата 
е должна истото темелно да го проучи и да изврши 
увид на лице место за да го утврди исполнувањето на 
условите за кадровска, техничка и организациона оспо-
собеност на Централниот депозитар. 
Одлуката за одобрување или отфрлање на барањето 

Комисијата е должна да ја донесе во рок од 30 дена од 
приемот на истото. 

 
Право на жалба  

Член 25 
Во случај на одбивање на барањето за давање одоб-

рение за основање и почеток со работа на Централниот 
депозитар од страна на Комисијата, основачкиот одбор 
има право на жалба во рок од осум дена до Владата на 
Република Македонија. 

Објавување на одобрението за основање и почеток 
со работа на Централниот депозитар  

Член 26 
Решението со кое се одобрува основањето и поче-

токот со работа на Централниот депозитар Комисијата 
го објавува во �Службен весник на Република Македо-
ниј " во рок од осум дена од неговото донесување. а 

V. ПРЕОДНИ И ЗА РШНИ ОДРЕДБИ В 
Стапување во сил  на Правилникот а 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија". к 
     Бр. 03-1061/1           Комисија за хартии од вредност 
6 јуни 2002 година                        Претседател, 
          Скопје    Никола Груевски, с.р. 

____________ 
644. 
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за платниот 

промет ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001 и 103/2001), министерот 
за финансии, донесе  

У П А Т С Т В О 
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕН-
ТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО 

ЗЕМЈАТА  
1. Во Упатството за формата и содржината на плат-

ните инструменти за вршење на платниот промет во 
земјата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 43/2001, 103/2001 и 1/2002), во "ШИФРИТЕ НА 
ПЛАЌАЊЕ КАЈ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНС-
ТРУМЕНТИ" кои се дадени во прилог, по шифрата 197 
се додава нова шифра 198 која гласи: 

"Исплата во готово на основа детски додаток"-се 
користи за исплата на средствата во готово на основа 
детски додаток. 
По шифрата 676 се додава нова шифра 677 која гласи: 
"Плаќање премија за осигурување на депозити на 

физички лица"-се користи при уплата на средства во 
фондот за осигурување на штедни влогови на име пре-
мија за осигурување на депозити на физички лица. 
По шифрата 802 се додава нова шифра 803 која гласи: 
"Уплата на средства од благајна (поврат на средства 

на сопствена сметка) над дозволениот касов максимум 
на штедилница"-се користи при уплата на вишокот на 
средства од благајна над касовиот максимум на ште-
дилницата на сопствената сметка на истата. 
По шифрата 877 се додава нова шифра 878 која гласи: 
"Подигање готовина од сопствена сметка на ште-

дилница заради исплата во готово од благајна на ште-
дилница во полза на физичко лице"-се користи при по-
дигање на средства од сметката на штедилница заради 
исплата на средства (депозит или кредит) во готово на 
физичко лице на благајната на штедилницата. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија".  
    Бр. 07-13869/1       Министер, 
30 мај 2002 година          Никола Груевски, с.р. 

     Скопје 
___________ 

645. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита 

на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРА-

ДИНКА "ОЛГА МИЦЕСКА" КИЧЕВО  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детска градинка "Олга Ми-
цеска" Кичево што го донесе Управниот одбор на Јав-
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ната установа за деца - Детска градинка на седницата 
одржана на 26.12.2001 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  
Бр. 11-3-43/10                                  Министер, 

10 мај 2002 година                    Бедредин Ибраими, с.р. 
          Скопје 

___________ 
646. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита 

на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА  ЗА ДЕЦА  - ДЕТСКО  
ОДМОРАЛИШТЕ "ИЛИНДЕН" - ГОСТИВАР  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детско одморалиште 
"ИЛИНДЕН" - Гостивар што го донесе Управниот од-
бор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште 
на седницата одржана на 01.02.2002 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија".  
Бр. 11-3-43/11                                Министер, 

7 март 2002 година                   Бедредин Ибраими, с.р. 
          Скопје 

___________ 
647. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита 

на децата ("Службен весник на РМ" бр. 98/2000), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА  ЗА  ДЕЦА  -  ДЕТСКО  
ОДМОРАЛИШТЕ "МАЈСКИ ЦВЕТ" - СТРУГА  
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на 

Јавната установа за деца - Детско одморалиште "МАЈ-
СКИ ЦВЕТ" - Струга што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа за деца - Детско одморалиште на 
седницата одржана на 20.12.2001 година. 

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

 
Бр. 11-3-43/12                                   Министер, 

18 март 2002 година                  Бедредин Ибраими, с.р. 
            Скопје 

___________ 
648. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Коџалија-Општи-
на Радовиш. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-2548/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

649. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на недвижнос-
ти на катастарската општина Супурге-Општина Радовиш. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).  
      Бр. 09-2549/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
650. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Старо Балдовци-
Општина Босилово. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).  
      Бр. 09-2550/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
651. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува   

Р Е Ш Е Н И Е  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Аликоч-Општина 
Радовиш. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарт на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).  
      Бр. 09-2551/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
652. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува   

Р Е Ш Е Н И Е  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Јачинце-Општина 
Клечевце. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-2552/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
653. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности на катастарската општина Кучкарево-Оп-
штина Орашец. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-2553/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
654. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Суво Грло-Оп-
штина Сопотница. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-2554/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
655. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
("Сл. весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Плешанци-Оп-
штина Пробиштип. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижнос-
тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78).  
      Бр. 09-2555/1           Директор, 
17 јуни 2002 година         Мирче Ѓорговски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
656. 
Врз основа на член 7, член 8 став 5 и 6, член 9 и член 

25 став 2 од Законот за банките (�Службен весник на 
РМ� бр. 63/2000 и 37/2002) и член 64 став 1 точка 22 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(�Службен весник на РМ� бр. 3/2002), Советот на На-
родна банка на Република Македонија, на 12.06.2002 го-
дин , донесе а

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА БАНКИТЕ  
I. Во Одлуката за потребната документација за изда-

вање согласности и доставување на известување според 
одредбите на Законот за банките (�Службен весник на 
РМ� бр. 111/2000 и 28/2001), се вршат следните измени 
и дополнувања: 

1. Називот на Одлуката, се менува и гласи: 
�Одлука за потребната документација за издавање на 

согласности, за документацијата која се приложува за 
секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопстве-
ничката структура на акциите на банката и критериуми 
за оценка на изворот на средствата�. 

2. Во глава I. точка А, потточка 4 се менува и гласи: 
�Капитални вложувања на банка во друга банка�. 

3. Во глава I. точка Б се менува и гласи: �Документа-
цијата која се приложува за секоја уплата на капитал и 
за секоја промена на сопственичката структурата на ак-
циите на банката и критериуми за оценка на изворот на 
средствата за секоја уплата на капитал и за секоја проме-
на на сопственичката структура на акциите на банката�. 

4. Во глава II. А, точка 4, став 1 и во потточка а), од 
истата точка зборовите: �купување на акции� се замену-
ваат со зборовите: �капитални вложувања на банка�. 

5. Во глава II. А, точка 4, потточка б), зборовите: �ку-
пување на акции� се заменуваат со зборот �вложување�. 

6. Во глава II. А, точка 4, потточка в), зборовите: �од 
која се купуваат акциите�, се заменува со зборовите: �во 
која се вложува� и зборовите: �купува акции� се замену-
ваат со зборот �вложува�. 

7. Во глава II. А, точка 5, став 1 и потточка а), од ис-
тата точка, зборот �управување�, се заменува со зборот 
�глас�. 

8. Во глава II. А, точка 5, потточка б), пред сврзникот 
�и� се додава запирка и зборовите: �во точка 1, потточка 
а), алинеја 1, 2 и 3 и точка 1, потточка б), алинеја 1 од 
глава II. Б од оваа одлука�. 

9. Во глава II. А, точка 5, потточка в), се менува и 
гласи: �Документацијата предвидена во точка 1, потточ-
ка а) и б) од глава II. Б од оваа одлука и дополнителна 
документација што ќе ја побара Народна банка на Ре-
публика Македонија, согласно точка 4 од глава III од 
оваа одлука, за постојните акционери на банката и за 
оние кои со својство на акционери се стекнале врз осно-
ва на правосилна судска одлука и врз основа на закон�. 

10. Во глава II. А, точка 5, став 2, точката на крајот 
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: �и вле-
гуваат во лимитот од член 10 од Законот за банките 
(�Службен весник на РМ� бр. 63/2000 и 37/2002), а лица-
та кои ги стекнале тие  акции или нивни претставници 
не можат да бидат членови на органите на управување 
со банка�. 
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11. Насловот на глава II. Б, се менува и гласи: �Доку-
ментација која се приложува за секоја уплата на капитал 
и за секоја промена на сопственичката структура на ак-
циите на банката и критериуми за оценка на изворот на 
средствата�. 

12. Во глава II. Б, точка 1, се менува и гласи: 
�За секоја уплата на капитал и за секоја промена на 

сопственичката структура на акциите на банката, до На-
родна банка на Република Македонија се доставува: 
а) За акционери - правни лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, 
кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средс-
твата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежни институции со податоци за 
состојбата на сметките во банките и редовноста на пла-
ќање на јавните давачки; 

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар); 

- Извод од регистрацијата на правното лице; 
- Потврда дека акционерот не е во стечај; и 
- Изјава за постоење, односно непостоење на негова 

поврзаност со останатите акционери на банката, соглас-
но Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на 
поврзани субјекти во согласност со Законот за банките 
(�Службен весник на РМ� бр. 28/2001), дадена под це-
лосна кривична и материјална одговорност и заверена 
кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стек-
нуваат со акции со право на глас во банката. 
Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-

странско правно лице треба да биде изготвен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа. За акционерот - домаш-
но правно лице ревизорски извештај се доставува докол-
ку истиот за негова изработка е обврзан согласно Зако-
нот за трговските друштва и доколку во сопственичката 
структура на акции на банка ќе учествува со најмалку 
3% од вкупниот број на акции во банката. 
б) За акционери - физички лица: 
- Доказ за изворот на средствата во пропишана за-

конска форма (купопродажба, подарок, наследство, пла-
та, кредит, заем, депозит во банка и друг соодветен до-
каз за средствата за стекнување на акции во банка); 

- Потврда од надлежна институција за редовно пла-
ќање на јавните давачки; 

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, 
односно основот врз основа на кој се стекнува капитал 
во банка, дадена под целосна кривична и материјална 
одговорност и заверена кај овластено лице (нотар); 

- Податоци за датумот и местото на раѓање, татково-
то име, адресата и местото на живеење, бројот на лична-
та карта, единствениот матичен број на граѓаните - за 
домашно физичко лице, а за странско физичко лице бро-
јот на пасош; и 

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова-
та поврзаност со останатите акционери на банката, сог-
ласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување 
на поврзани субјекти во согласност со Законот за банки-
те (�Службен весник на РМ� бр. 28/2001), дадена под це-
лосна кривична и материјална одговорност и заверена 
кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стек-
нуваат со акции со право на глас во банката. 
Народна банка по службена должност од Минис-

терството за внатрешни работи на Република Македони-
ја и од надежниот суд обезбедува известување за осуду-
ваност, односно неосудуваност за кривично дело против 
имотот и од областа на финансиското работење на акци-
онерот - домашно физичко лице и известување за изре-
чена, односно неизречена мерка на безбедност забрана 
за вршење професија, дејност или должност за акционе-
рите - домашно правно и физичко лице. Доколку акцио-
нерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги 
обезбеди ваквите потврди од надлежните органи во 
странска земја. 

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа 
странскиот акционер (правно и физичко лице), поинаку 
ја регулираат материјата во врска со документацијата 
која се доставува во смисла на точка 1 од оваа глава и 
точка 4 од глава III од оваа одлука, истите се должни да 
приложат соодветен документ од таа земја, заедно со до-
каз дека истото во таа земја е поинаку регулирано. 
Банката е должна да ги извести сите свои постојни 

акционери, како и физичките и правните лица кои пла-
нираат да станат нејзини акционери, за правните после-
дици од стекнување на акции во банка во спротивност 
со закон.�. 

13. Во глава II. Б, точка 2, став 1, зборовите: �капи-
тална, управувачка и на било кој друг начин� и став 2 од 
истата точка, се бришат. 

14. Во првата реченица од глава II. Б, точка 3, став 2, 
зборовите: �член 2 точка 5 од Законот�, се заменуваат со 
зборовите: �Одлуката за дефинирање и начинот на утвр-
дување на поврзани субјекти во согласност со Законот за 
банките (�Службен весник на РМ� бр. 28/2001)� и во 
втората реченица од истиот став точката на крајот од ре-
ченицата се брише и се додаваат зборовите: �и влегуваат 
во лимитот од член 10 од Законот за банките (�Службен 
весник на РМ� бр. 63/2000 и 37/2002), а лицата кои ги 
стекнале тие акции или нивни претставници не можат да 
бидат членови на органите на управување со банка�. 

15. Во глава II. Б, се додаваат нови точки 4 и 5, кои 
гласат: 

�По доставување на комплетната документација во 
смисла на точка 1 од оваа глава, Народна банка на Ре-
публика Македонија одлучува во рок од 30 дена. 
При оценка на изворот на средства се имаат предвид 

следните критериуми: 
а) Доказот за изворот на средства треба да биде дос-

тавен во соодветна пропишана законска форма; и 
б) Од доставената документација јасно да се иденти-

фикува изворот на средствата и идентитетот на субјек-
тите поврзани со истиот. Во таа смисла, доколку како 
документиран доказ за изворот на средствата кои се вло-
жуваат во банка се наведуваат приходите од редовното 
работење на акционерот - правно лице, истите треба да 
бидат во корелација со обемот и природата на неговото 
работење. Доколку како документиран доказ се наведу-
ваат личните приходи на акционерот - физичко лице, ис-
тите треба да бидат во корелација со висината на средс-
твата кои се вложуваат во банката�. 

16. Во глава III. точка 1, зборовите: �известувањето 
од глава I� се заменуваат со зборовите: �која се доставу-
ва во смисла на точка 1 од глава II. Б од оваа одлука�, во 
точка 2 од истата глава зборовите: �кон барањата за из-
давање на согласности од�, се заменуваат со зборовите: 
�за одлучување во смисла на предвиденото во�, во прва-
та реченица од точка 3 од истата глава, по зборот �Одлу-
ка� се додаваат зборовите: �и одлучува во смисла на 
точка 1 од глава II. Б од оваа одлука� и во точка 4 од ис-
тата глава, зборовите: �по барањата за издавање на сог-
ласности од�, се заменуваат со зборовите: �во врска со 
предвиденото во�. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето.  
О.бр. 02-15/187-2002                           Претседател 
12 јуни 2002 година           на Советот на Народна банка 

      Скопје                         на Република Македонија, 
                                                          Гувернер, 
                                                  Љубе Трпески, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
 

Со решение од 26.02.2002 година, за привремен 
старател на тужениот Ѓорѓиев Дамјан од Скопје, ул. 
�Јуриј Гагарин� бр. 30/3-6, а моментално со непозната 
адреса на живеење е поставена Фани Михајловска, ад-
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вокат од Скопје, која ќе ги штити неговите интереси се 
до неговото јавување пред судот, доколку истиот не се 
јави до правосилно окончување на спорот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV. П. бр. 

1393/99.            (15301) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје  се води спор 

по тужба на тужителот Драган Николовски од Скопје, 
ул. �Мите Богоевски� бр. 59, против тужените Боровиќ 
Јован и Боровиќ Љиљана, сега со непозната адреса на 
живеење, за исполнување на договор за купопродажба. 
Вредноста на спорот 150.000,00 денари. 
Се повикуваат тужените Боровиќ Јован и Боровиќ 

Љиљана да се јават во судот, во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот и во истиот рок да ја достават сво-
јата адреса на живеење. 
Доколку тужените или нивниот полномошник не се 

јават во овој рок, постапката ќе продолжи преку стара-
тел кој на тужените ќе им биде поставен од страна на 
Центарот за социјална работа и кој ќе ги застапува ту-
жените се додека тие или нивниот полномошник не се 
јават во судот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV. П. бр. 

2126/2001.           (15864) 
 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, тужителот 
Ранисављевиќ Владимир од Скопје, ул. �Коста Новако-
виќ� бр. 20/1-13, поднесе тужба за развод на брак про-
тив тужената Ранисављевиќ Јасмина, сега со непозната 
адреса во странство-Република Словачка. 
Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјал-

на работа на град Скопје со решение бр. 3020-208 од 
15.04.2002 година, како посебен старател на тужената 
Јасмина Ранисављевиќ и е поставен адвокатот Мирче 
Ристовски од Скопје, ул. �Питу Гули� бр. 55, кој треба 
да ја застапува тужената во постапката и да ги штити 
нејзините интереси, при разводот на бракот. 
Со оглед на ова, се повикува тужената Ранисавље-

виќ Јасмина во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на судскиот оглас да се јави во судот како тужена 
странка. Во спротивно, нејзините интереси во постап-
ката ќе ги заштитува поставениот старател. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П. бр. 

2029/01.            (15396) 
 

___________ 
 

Пред овој суд се води работен спор по тужба на ту-
жителот Китановски Видан од Скопје, против тужени-
от ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ од Скопје, а сега со 
непознато седиште. 
Се повикува тужениот Претпријатие за внатрешна 

и надворешна трговија ДАЛМАЦИЈА ВИНО КОМЕРЦ 
од Скопје, а сега со непознато седиште, односно нејзин 
претставник да се јави во Основниот суд Скопје II - 
Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
или определи свој полномошник, а во спротивно ќе му 
биде определен привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите права и  интереси во постапката. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 

253/02.            (15886) 
___________ 

 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води пар-

нична постапка П. бр. 1433/01 по тужба на тужителот 
Илиевска Мара од Скопје, против тужената Илиевска 
Ковиљка, со непозната адреса на живеење, за раскину-
вање на договор за поклон. 
Се повикува тужената Илиевска Ковиљка, во рок од 

30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, да се 
јави во судот или на судот да му ја достави својата ад-

реса на живеење, бидејќи во спротивно нејзините инте-
реси во постапката ќе ги застапува привремениот зас-
тапник адвокат Љиљана Багеска од Скопје, одредена 
од Центарот за социјална работа-Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 

1433/01.                          (16106) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
 

Пред овој суд во тек е постапка по тужителот Пља-
киќ Нусрета од с. Црквино, против тужените Аговиќ 
Спахо и Нухии Весел од с. Црквино, за договорен од-
нос. Вредноста на спорот е 10.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд Велес П. бр. 315/02 

од 22.04.2002 година, на тужените Аговиќ Спахо и Ну-
хии Весел од с. Црквино, а сега со непозната адреса на 
живеење во Турција им се одредува привремен застап-
ник, Биљана Јанчева, дипломиран правник- стручен со-
работник во Основниот суд во Велес. 
Привремениот застапник ќе ги застапува тужените 

во постапката се додека тужените или нивни полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 315/02. 
            (15468) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
 

Основниот суд во Виница, поведе спор по тужба на   
тужителот Лупчо Кафтански од Берово, против туже-
ните Благој Манасиевски од с. Градец, општина Вини-
ца и Калина Манасиевска од с. Владимирово, општина 
Берово по основ сопственост и предавање во владение. 
Вредност на спорот 40.000,00 денари. За привремен 
застапник е поставен стручниот соработник во судот 
Катерина Цоневска. 
Поставениот привремен застапник ги има сите пра-

ва и должности на законски застапник во споменатиот 
предмет и ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тој или неговиот полномошник не се појават 
пред судот, односно додека органот за старателство не 
го извести судот дека има поставен старател. 
Од Основниот суд во Виница, П. бр. 219/2002. 
            (15879) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

 
Пред Основниот суд Гостивар, се води парница по 

тужбата на тужителот Мерџановски Арсенија од Бито-
ла против тужените Мерџановски Павле, Мерџановски 
Стефан, Софреска Николија, Василеска Стефанка, Јо-
ваноска Благуња сите од Гостивар, како и против туже-
ните Николоска Живка, Цветаноска Мира, Цветаноски 
Живко, Васиќ Станка и Милановска Благица, сите од 
Крушевац, СР Југославија, со непозната адреса на жи-
веење, основ сосопственост и владение, вредност неоп-
ределена. 
Бидејќи тужените Николовска Живкa, Цветановски 

Мира, Цветаноски Живко, Васиќ Станка и Милованов-
ска Благица, сите од Крушевац, СР Југославија, се со 
непозната адреса на живеење, им се поставува привре-
мен застапник, лицето Светлана Славковска, адвокат 
од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на овие ту-
жени додека тие или негов застапник не се јави на 
главната расправа пред овој суд или додека органот за 
старателство не им постави старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1251/87. 
            (15467) 

 
ОСНОВЕН СУД  ВО ДЕБАР 

 
Пред Основниот суд во Дебар, е заведен граѓански 

предмет по тужба на тужителот Гарип Шабани против 
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тужената Мерита Шабани, родена Сабедини од Дебар, 
која се наоѓа во Сојузна Република Југославија-Косово, 
со непозната адреса на живеење, за развод на брак. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Се повикува тужената да се јави во судот, достави 

точна адреса или определи полномошник кој ќе ја зас-
тапува во постапката во овој предмет, во рок од 30 де-
на, сметано од објавувањето на огласот. 
По истекот на овој рок на тужената ќе и се постави 

привремен застапник преку ЦСР-Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 10/2002. 
            (15880) 

__________ 
 

Во врска со заведениот граѓански спор по тужбата 
на тужителот Џетан Фето и Нагип Фетовски од с. Г. 
Папрадник Центар Жупа против тужениот Бари Илја-
зовски од с. Г. Папрадник, Центар Жупа, за предавање 
во владение . Вредност 40.000,00 денари.  
Се повикува тужениот Бари Илјазовски кој се наоѓа 

во СР Германија со непозната адреса на живеење, да се 
јави во судот, достави точна адреса или определи пол-
номошник кој ќе го застапува во постапката во овој 
предмет, во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на 
огласот. 
По истекот на овој рок на тужениот ќе му се поста-

ви привремен застапник преку ЦСР-Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 213/2000. 
            (15881) 

 
ОСНОВЕН СУ  ВО КИЧЕВО Д 

Согласно со чл. 80 ст. 2 од Законот за парнична 
постапка на тужената Василеска Соња на времена ра-
бота во Австралија, со непозната адреса за привремен 
застапник се поставува адвокатот Златко Додоски од 
Кичево, а во спорот кој се води во Основниот суд во 
Кичево, по предметот П. бр. 723/2001, во кој спор ќе ги 
застапува интересите на тужената, се додека таа или 
нејзин застапник не се појават пред судот, се до право-
силното завршување на постапката. 
Од Основниот суд во Кичево, П. бр. 723/2001. 
            (15882) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО  

 Пред овој суд е заведен парничен предмет по 
тужба на тужителот Пашија Куртиши од Куманово, ул. 
�Киро Фетак� бр. 31, против тужениот Масар Рахими 
од Куманово, ул. �Киро Фетак� бр. 31, сега со непозна-
та адреса на живеење, за утврдување на сопственост. 
Вредност на спорот 40.000,00 денари. 
На тужениот му се поставува времен застапник, ад-

вокатот Неџат Мемети од Куманово, да го застапува 
тужениот до окончување на предметот II. П. бр.  
1048/2002 или до негово појавување во судот. 
Од Основниот суд во Куманово, II. П. бр.1048/2002.                                                                                                                                 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење 
се повикува да се јави во овој суд, во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот или пак 
да достави своја адреса на живеење. Доколку во опре-
делениот рок истиот не се јави или не определи свој 
полномошник, неговите интереси до правосилноста на 
постапката ќе ги застапува привремен застапник што 
ќе го назначи овој суд. 

                                 (15722) 
___________ 

 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телот Фазли Емини од с. Романовце, против тужената 
Кимете Емини, моминско Шаини од с. Романовце, ро-
дена на 27.04.1962 година, од татко Рамадан и мајка 
Нурие, за развод на брак. 
Бидејќи за тужената судот е известен од МВР-СВР 

Куманово, дека истата живее во с. Романовце, а истата 
таму не живее, се враќаат неуредни доставници, на ту-
жената Кимете Емини за привремен застапник и се наз-
начува адвокатот Светлана Спасовска од Куманово. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во 
оваа постапка се додека тужената или нејзиниот полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјална работа не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 117/2002. 
            (15948)  

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
 

Основниот суд во Струмица, како првостепен гра-
ѓански суд постапува по тужбата на тужителот Марика 
Апостолова од Струмица, против тужените Ленка 
Апостолова од Скопје, Павлина Апостолова од Стру-
мица и Мери Лазарова од Струмица, за сопственост. 
За привремен застапник на тужените Павлина 

Апостолова од Струмица со стан на ул. �Тодор Чуч-
ков� бр. 40 и на Мери Лазарова од Струмица со стан на 
ул. �Киро Минанов� бр. 3, сега со непознато место на 
живеење во странство, во предметот на овој суд под П. 
бр. 470/93  што се води во Основниот суд Струмица, по 
тужба на тужителката Марика Апостолова од Струми-
ца, за сопственост, се назначува Лорета Абрашева- 
стручен соработник во Основниот суд Струмица. 
Привремениот застапник да ги застапува интереси-

те на тужените, согласно чл. 79 од ЗПП, со сите права 
по Законот, се до појавувањето на тужените или нивни 
полномошник пред овој суд. 
Се повикуваат тужените, да се јават во рок од 15 

дена во овој суд и тоа од денот на објавувањето на овој 
оглас или да испратат свој полномошник. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 470/93. 
            (15469) 

__________ 
 

Пред Основниот суд во Струмица е заведен спор за 
развод на брак по тужба на тужителката Стојчева Роза 
од с. Градско Балдовци против тужениот Стојчев Ни-
кола од с. Мојанци, на времена работа во Италија, со 
непознато живеалиште. 
Се повикува тужениот Стојчев Никола, со непозната 

адреса да се јави пред овој суд во рок од 30 дена, смета-
но од денот на објавувањето на овој оглас или во тој рок 
на судот да му достави точна адреса. Доколку истиот не 
се јави во тој рок, ќе му биде поставен привремен зас-
тапник, а тоа ќе биде лицето Валентина Митева-стручен 
соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите 
на тужениот Стојчев Никола, се додека тој или пак негов 
полномошник не се јават пред овој суд. 
Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 318/02. 
            (15470) 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 

 
Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по 

тужбата на тужителката Аида Лакота од с. Локвени, 
против тужениот Суад Мамутовиќ од село Лажани, со 
непозната адреса во Австрија, за развод на брак. 

Од Основниот суд во Прилеп. П. бр. 402/2002. 
            (16167) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ  
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

 
Во судскиот регистар на политички партии под Рег. 

бр. 117 се запишува политичката партија Демократски 
центар, со скратено име ДЦ, со седиште во Скопје, на 
ул. �Салвадор Аљенде� број 13. 
Политичката партија стекнува својство на правно 

лице и може да започне со работа од 20.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.П.П.бр. 

21/02.                                        (16271) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 

Трег. бр. 3306/2002 од 7.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02016974?-4-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на одлуката на Руд-
ници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско 
друштво за трговија, финансиско посредување, изнај-
мување на имоти и деловни активности Скопје, ул. �16 
Македонска бригада� бр. 18. 
Запишување на одлука за именување и разрешува-

ње на неизвршни членови на одборот на директори на 
Рудници и железарница ЕКОНОМИКА АД за трговија, 
финансиско посредување, изнајмување на имоти и де-
ловни активности Скопје, ул. �16 Македонска бригада� 
бр. 18. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3306/2002.                                   (16272) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 773/02 од 17.05.02 година, во регистарската 
влошка бр. 009392, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги ШЕЈДОТРАНС увоз-из-
воз Нехрут Шејдоски ДООЕЛ Кичево, ул. �Стојан Сан-
дески� бр. 38, Кичево. 
Зголемување на основната главница: oсновачот ја 

зголемува основната главница дополнително со сите 
недвижности сопственост на основачот опишан во ПЛ. 
390 за КО Челопеци, чија вредност изнесува 10.407 ев-
ра, а во денари 634.307,00 денари по приложен извеш-
тај на овластен проценител. 
Со зголемувањето основната главница изнесува 

81.707 евра.  
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

773/02.                                           (14566) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 769/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013082, го запиша во трговскиот ре-
гистар истапувањето и пристапувањето на содружни-
ци, зголемување на основната главница и промена на 
управител на Текстилната конфекција �Њу Деј� ДОО 
Битола, ул. �Прилепска� бр. 90А, Битола. 
Истапуваат содружниците: Дукопулу Кирјаки од Р 

Грција и Дукопулос Георгиос од Р Грција. 
Пристапува како содружник Николаос Григороглу од 

Р Грција, кој го презема уделот на Дукопулу Кирјаки. 
Кон друштвото пристапува и Теодорос Папас од Р 

Грција, кој го презема уделот на Дукопулос Георгиос. 
Се зголемува основната главница на друштвото за 

2.700.000,00 ден. 
Содружникот Николаос Гергиос учествува во ос-

новната главница на друштвото со 50% и неговиот 
влог се состои од преземен влог во пари во износ од 
77.800,00 ден., и зголемување на влог во износ од 
1.350.000,00 ден., со што неговиот вкупен влог изнесу-
ва 1.427.800,00 ден. 
Содружникот Теодорос Папас учествува со 50% во 

основната главница на друштвото и истиот се состои 
од преземен влог во пари во износ од 77.800,00 ден., и 
зголемување на влог во износ од 1.350.000,00 ден., со 
што вкупниот влог изнесува 1.427.800,00 ден., со што 
вкупната основна главница на друштвото изнесува 
2.855.600,00 ден. 
Се разрешува од управител лицето Верка Николова. 
За управител се именува Николаос Григороглу од Р 

Грција, управител со неограничени овластувања во 
рамките на запишаните дејности. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

769/2002.                                      (14567) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 711/02 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 010036, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на главницата и проширување на 
дејноста на Друштвото за трговија и производство НИ-
МАКИ - Никола увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. 
�2-ра� бр. 23. 
Основната главница на друштвото е зголемена за 

износ од 900.500,00 ден. 
Дејноста на друштвото се проширува за: 26.70, 

45.43, 14.11, 14.50, 45.25, 45.34, 45.45. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

711/02.                                           (14568) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 729/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 005486, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Друш-
твото за производство, преработка на дрво и трговија 
Владимир Шафкуловски ЛИНЕА увоз-извоз с. Горно 
Српци - Битола, ДООЕЛ, с. Горно Српци - Битола. 
Зголемување на основната главница на Друштвото 

за производство, преработка на дрво и трговија Влади-
мир Шафкуловски ЛИНЕА увоз-извоз с. Горно Српци - 
Битола, ДООЕЛ, со податоци наведени во прилозите 
број 2 и 14. 
Основната главница се зголемува за 9.000 евра или 

549.000,00 денари. 
По зголемувањето вкупната главница на друштвото 

изнесува 48.100,00 евра или 2.974.600,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

729/2002.                                                                  (14569) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 730/2002 од 14.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012627, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основачкиот влог на Друш-
твото за производство, трговија, угостителство и услу-
ги ЕКСКЛУЗИВ ДОНА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, 
Прилеп, ул. �Петар Ацев� број 10. 
Зголемување на основачкиот влог на единствениот 

содружник во друштвото. 
Се врши зголемување на основачкиот влог на 

единствениот содружник во друштвото за сума од 
200.000,00 денари при што заедно со претходно вложе-
ниот ќе изнесува 1.156.550,00 денари или 18.959 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

730/2002.                                                 (14570) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 666/2002 од 24.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012106, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на фирма, истапување на основач, 
конверзија и промена на управител на Друштвото за 
инженеринг, климатизација, ладење, греење и вентила-
ција ЕУРО-ТЕРМ Лукас и Горан ДОО Прилеп увоз-из-
воз Прилеп, ул. �Златибор� бр. 9. 
Друштво за инженеринг, климатизација, ладење, грее-

ње и вентилација ЕУРО-ТЕРМ Лукас, Горан и Цветко 
ДОО Прилеп увоз-извоз Прилеп, ул. �Златибор� бр. 9 го 
менува називот на друштвото. Новиот назив гласи: 
Друштво за инженеринг, климатизација, ладење, 

греење и вентилација ЕУРО-ТЕРМ Лукас и Горан ДОО 
Прилеп увоз-извоз. 
Од Друштвото истапува основачот Спиркоски 

Цветко од Прилеп и му го отстапува својот удел со 
вредност од 156.925 денари или 2.538 евра на содруж-
никот Спиркоски Горан од Прилеп. 
Се врши конверзија на основната главница на 

друштвото од ДЕМ во ЕУР. Основната главница изне-
сува 627.700 денари или 10.152 евра. 
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Се врши промена на лицето овластено за застапување 

на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет. 
Се брише лицето Цветко Спиркоски од Прилеп - 

управител без ограничувања. 
Се запишува лицето Горан Спиркоски од Прилеп - 

управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

666/2002.                                                 (14571) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 681/2002 од 26.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 005173, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основачкиот влог на Друштвото за 
производство, услуги и трговија на големо и мало �БА-
НАНА МАКОВО КОМЕРЦ� увоз-извоз Ристевски Сла-
ве ДООЕЛ Битола, ул. �Штипска� бр. 6, Битола. 
Се зголемува основачкиот влог за износ од 

650.000,00 денари во противвредност од 10.655 евра 
што ги вложи основачот со што сега основната главни-
ца која изнесуваше 340.700 денари во противвредност 
од 5.585 евра ќе изнесува 990.700,00 денари во против-
вредност од 16.240 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

681/2002.                                                 (14572) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 697/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012360, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на главницата на Производно, 
трговско, услужно и градежно друштво КОЛЕКС-
КОМПАНИ увоз-извоз Битола, ДОО Битола, ул. �Ва-
ско Карангелевски� бб. 
Зголемување на основната главница за 18.032 евра 

или 1.100.000,00 ден., во пари од основачот-содружник 
Лазар Котевски. 
По зголемувањето основната главница на друштво-

то изнесува 152.157 евра или 9.281.577,00 ден. 
Уделот на содружник Коле Талевски во основната 

главница по зголемувањето изнесува 118.700 евра или 
7.240.700,00 ден., односно 78%, а на содружникот Ла-
зар Котевски 33.457 евра или 2.040.877,00 ден., однос-
но 22%. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

697/2002.                                                 (14573) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 721/2002 од 10.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 013217, ја запиша во трговскиот ре-
гистар конверзијата на Друштвото со ограничена одго-
ворност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ 
ВЕСНИК Битола ДОО Битола, ул. �Јане Сандански� 
бр. 30. 
Се врши конверзија  на основачкиот влог на друш-

твото и место износот на влогот во германски марки се 
менува и сега влогот се внесува во евра за секој сод-
ружник поединечно и тоа: Кирил Добрушевски удел во 
вредност од 375,47 евра или 22.885,00 денари, ваквиот 
износ на уделот во посочената висина се однесува и за 
содружниците Методија Младеновски, Сузана Кузма-
нова, Стојан Дамјановски, Сашо Ристевски, Драган 
Ристевски, Пандил Манојлов, Снежана Михајлова, 
Стево Гаџовски, Менка Бисериковска, Симе Алушев-
ски, Петар Стефановски, Пеце Цветановски, содружни-
кот Цветанка Георгиева има удел во вредност од 
208,33 евра или 12.698,00 денари, Фондот за ПИОМ на 
РМ има удел во висина од 1.458,91 евро или 88.920,00 
денари како и Агенцијата на РМ за приватизација која 
има удел во друштвото во висина од 201.552,00 денари 
или 3. 306,84 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

721/2002.                                                 (14574) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 665/2002 од 29.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 004344, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на овластено лице на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги - ПАНДОРА -  Охрид 
д.о.о. Охрид, ул. �Шар Планина� бр. А-Б/10. 
Зголемување на основачкиот удел. 
Се зголемува основачкиот удел за износ од 

12.150,00 евра во противвредност од 741.150,00 денари 
што ги вложува содружникот Зулфи Херол согласно 
извештај за извршена проценка од овластен процени-
тел, со што сега вкупниот износ на основачкиот удел 
изнесува 14.750,00 евра или во противвредност од 
899.750,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

665/2002.                                                 (14575) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 646/2002 од 07.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012665?-3-06, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Транспортното, трговско и услужно друштво ЧКРЕПА 
ТРАНС - 1 увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. �Индус-
триска� бб. 
Се зголемува основната главница уште за 

1.439.600,00 ден., или 23.600 евра, во предмети за рабо-
та, внесени од странскиот содружник од Р Грција Кон-
стантинос Контариос, по извештај од овластен проце-
нител. 
Основната главница на ДОО ЧКРЕПА ТРАНС-1 се-

га е со вкупен износ од 3.615.600 ден., или 59.272 евра. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

646/2002.                                                 (14576) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 684/02 од 7.05.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 01001588, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на основната главница на Тргов-
ското друштво за трговија и услуги АДАМС увоз-извоз 
Анте Николоски ДООЕЛ, ул. �Никола Карев� бр. 9, 
Кичево. 
Се зголемува основната главница на друштвото во 

пари за сума од 1.500.000,00 денари. 
Вкупно досегашната основна главница на друштво-

то  зголемена изнесува 1.822.400,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

684/02.                                                 (14577) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 525/2002 од 18.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 012610, го запиша во трговскиот ре-
гистар зголемувањето на главницата на Брокерска куќа 
БИТОЛА БРОЌЕР АД Битола, ул. �Васко Карангелев-
ски� ББ Хотел Битола, Битола. 
Зголемување на основната главница на Брокерска 

куќа БИТОЛА БРОЌЕР АД Битола. 
Методи Лалевски износ од 84.346 евра или 5.145.500 

ден., Љупка Китановска износ 16.742 евра или 1.021.100 
ден., Сашо Китановски 1.194 евра или 72.900 ден., Кате-
рина Лалевска 1.194 евра или 72.900 ден. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

525/2002.                                                 (14578) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 394/2001 од 23.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001401?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца на Друштвото за производство, трговија и услуги 
Вебо Стојанче и др. д.о.о. увоз-извоз, ул. �Јосиф Кова-
чев� бб, Штип. 
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Зголемување на основната главница од 310.000,00 

ден., на 574.000,00 ден., односно 18.427 ДЕМ. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

394/2001.                         (15484) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 736/2001 од 12.02.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03006955?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар зголемувањето на основната главни-
ца и конверзија на влог во евра на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт и услуги Леонардо дооел 
увоз-извоз Штип, ул. �9 Мај� бр. 11. 
Основачот на Друштвото за производство, трговија, 

транспорт и услуги Леонардо дооел увоз-извоз Штип, 
Станимир Младеновиќ од Штип врши зголемување на 
основната главница на друштвото за 1.560.000,00 дена-
ри или во евра 25.520,00. 
Се конвертира и стариот влог во евра кој изнесува 

2.700 евра. 
Сега основната главница на друштвото е 

1.725.120,00 денари или 28.220 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

736/2001.                           (15485) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 406/02 од 10.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03008889?-8-09-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основната главница на 
Трговското медиско друштво ТВ-СТАР дооел Штип, 
ул. �Ванчо Прќе� бб. 
Зголемувањето на основната главница на друштво-

то за 337.430,00 ден., или 5.500 евра, така што основна-
та главница на друштвото изнесува 519.830,00 ден., 
или 8.484,00 евра и конверзија на вредноста на основ-
ната главница. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

406/02.                          (15486) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 469/02 од 30.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03002721?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар преносот на удел на Трговското друштво за 
внатрешен и надворешен трговски промет Ангротекс 
доо Штип, ул. �Железничка� бб. 
Упис на промена на структурата на капиталот, со 

пренос на удел и сопственост над уделот со тоа што 
Стефановски Миле го пренесува уделот на Николова 
Вида. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

469/02.                          (15487) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 405/02 од 10.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03003598?-8-06-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето на содружници, пристапува-
ње на содружник и конверзија на основен влог на 
Друштвото за транспорт и трговија Вакан дооел увоз-
извоз с. Русиново, Берово. 
Истапување на досегашен единствен содружник и 

пристапување на единствен содружник. 
Се брише единствениот содружник Ѓорѓи Вакански 

од с. Русиново, Берово. 
Се запишува Билјана Ваканска од с. Русиново, Бе-

рово како единствен содружник. 
Прочистен текст: Билјана Ваканска од с. Русиново, 

Берово - единствен содружник. 
Конверзија на основен влог. 
 Досегашниот влог од 11.000.00 ДЕМ во против-

вредност од 341.020,00 денари, изнесува 341.020,00 де-
нари во противвредност од 5.476 евра. 

Се брише 341.020,00 ден., или 11.000,00 ДЕМ, а се 
запишува 341.020,00 ден., или 5.476,00 евра. 
Прочистен текст: 341.020,00 ден., или 5.476,00 евра. 
Основниот влог на единствениот содружник Ѓорѓи 

Вакански, од 5.476,00 евра или 341.020,00 ден., го от-
стапува на единствениот содружник Билјана Ваканска 
која пристапува во друштвото. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

405/02.                          (15488) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 9/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03004222?-1-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основниот влог и дополнува-
ње на дејноста на Друштвото за производство и трговија 
на големо и мало Алко-Комерц Божинов Никола и др. 
јтд увоз-извоз Радовиш, ул. �Вардарска� бр. 105. 
Упис на зголемување на основната главница за из-

нос од 180.000 ден., со што основната главница изнесу-
ва 181.000 ден., и дополнување на дејноста со 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, 60.21, 60.23, 60.24, превоз на стоки во меѓуна-
родниот транспорт, превоз на патници во меѓународни-
от транспорт, агенциски услуги во транспортот, заста-
пување на странска фирма. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

9/2002.                          (15489) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 119/2002 од 8.04.2002 година, во регистарска-
та влошка бр. 03002056?-3-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар истапувањето и пристапувањето на сод-
ружник, зголемување на основната главница на Друш-
твото за производство и трговија Софитекс доо Штип. 
Се врши истапување и пристапување на содружници. 
Истапува Димков Томислав од Штип. 
Пристапуваат Торов Михаил од Скопје и Папазоски 

Златко од Скопје. 
Содружници се Цветанка Ѓуркова од Штип, Торов 

Михаил од Скопје и Папазоски Златко од Скопје. 
Основната главница на друштвото се зголемува за 

542.465,00 денари или 8.892 евра и вкупно изнесува 
863.145,00 денари или 14.149 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

119/2002.                         (15490) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 415/02 од 16.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03009652?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар зголемувањето на основачкиот влог на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Илин-
ден - 99 доо Виница, ул. �Пионерска� бр. 2. 
Со одлука за зголемување на основната главница 

содружникот ТПОС Илинден Виница содружник во 
Друштвото за производство, трговија и услуги Илин-
ден-99 доо Виница го зголемува својот основачки влог 
за 59.700 евра, односно 3.641.700,00 денари. 
Досегашниот имот на Друштвото за производство, 

трговија и услуги �ИЛИНДЕН-99� доо Виница од 
35.985.059 денари или 589.919 евра со преземањето на 
влогот на содружникот ТП �ИЛИНДЕН�- Виница во 
износ од 3.641.700,00 денари или 59.700 евра изнесува 
вкупно 39.626.759,00 денари или 649.619 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

415/02.                          (15491) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 337/2002 од 19.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03008984?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар пристапувањето на содружник и зголему-
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вањето на Друштвото за производство, трговија и услу-
ги АГРО ИНВЕСТ доо увоз-извоз Свети Николе, ул. 
�Индустриска� бб. 
Кон Друштвото за производство, трговија и услуги 

АГРО ИНВЕСТ доо увоз-извоз Св. Николе, ул. �Ин-
дустриска� бб, пристапува Друштвото за трговија на 
големо СИМАГ-ИНВЕСТ Симаг и др. доо увоз-извоз 
Скопје, ул. �Босна и Херцеговина� бб. 
Основната главница на друштвото се зголемува од 

3.000.829,00 евра во денарска противвредност од 
182.930.544,00 денари на 3.020.372,70 евра во денарска 
противвредност од 184.122.700,00 денари. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

337/2002.                         (15492) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. 

бр. 74/02 од 28.03.02 година, во регистарската влошка бр. 
03002550?-1-000, го запиша во трговскиот регистар зголе-
мувањето на основната главница на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги Атлас Атанасова Илвана и др. 
јтд Радовиш, ул. �Ѓорче Петров� бр. 74. 
Зголемување на основната главница. 
Содружникот Атанасов Петре ја зголемува основ-

ната главница на друштвото со вложување на паричен 
влог од 300.000,00 денари или 4.921,64 евра и вкупно 
изнесува 300.100,00 денари или 4.923,28 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

74/02.                          (15493) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 449/02 од 22.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03002388?-30-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар зголемувањето на основната главница, 
конверзија на основачкиот влог на Друштвото за про-
изводство, услуги и трговија Ростер Митко и Ристо 
доо, ул. �Гоце Делчев� бр. 21, Струмица. 
Се запишува зголемување на основната главница на 

двајцата содружници како траен влог во однос 50% : 
50% и тоа: Гошев Митко 125.500,00 ден., или 2.025 ев-
ра и Гошев Ристо 125.500,00 ден., или 2.025 евра, или 
вкупно зголемување на основната главница 251.000,00 
денари или 4.050 евра. 
Вкупно основната главница изнесува 564.100,00 

ден., или 9.247 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

449/02.                          (15494) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 414/02 од 29.04.02 година, во регистарската 
влошка бр. 03001925?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на структурата на капитал на 
Акционерското друштво за производство, откуп, обра-
ботка и продажба на тутун и промет со земјоделски и 
индустриски производи Југотутун Штип, ул. �Гоце 
Делчев� бр. 36, Штип. 
Конверзија на вредност на капитал од ДЕМ во ЕУР, 

промена на систем на управување од двостепен во ед-
ностепен, измена и дополнување на Статут, промена на 
овластено лице и промена на структура на капитал. 
Се брише Шпигов Евгенија претседател на УО. 
Се запишува Давчева  Николина, извршен директор 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

414/02.                          (15495) 
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението П. 

Трег. бр. 773/01 од 19.04.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 03000390?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на структурата на капиталот, 
конверзија на Акционерското друштво Рудници и ин-
дустрија за јаглен и неметали Б р и к - Берово. 

Промена на структурата на капиталот и  конверзија 
- обични акции 3.838 на вработените во ад Брик-Бе-

рово, во износ од 196.714,00 евра; 
- обични акции 1.452 на ад Алкалоид - Берово, во 

износ од 74.233,00 евра; 
- обични акции 650 на Рушковски Звонко од Берово 

во износ од 33.231,00 евро; 
- обични акции 490 на Чичаковска Татјана од Скоп-

је, во износ од 25.051,00 евро; 
- обични акции 160 на Михајловска Наташа од Ви-

ница во износ од 8.180,00 евра; 
- приоритетни акции 935 на ФПИОМ износ од 

47.802,00 евра. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 

773/01.                          (15496) 
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 698/2002 од  27.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 007266, го запиша во трговскиот 
регистар зголемувањето на основната главница на 
Друштвото за производство на текстилна конфекција и 
трговија Родон, експорт-импорт Спиридон Гинис ДО-
ОЕЛ - Битола, Битола, ул. �Индустриски пат� бб. 
Фирма: Друштво за производство на текстилна кон-

фекција и трговија Родон, експорт-импорт Спиридон Ги-
нис ДООЕЛ - Битола. Седиште на ДООЕЛ - Битола, ул. 
�Индустриски пат� бб. Основач: Спиридон Гинис од Р 
Грција. Управител: Петрос Каримпакас од Р Грција. 
Предмет на упис: се зголемува основната главница 

за 1.540 евра или 93.786 денари изразено во опрема за 
работа, па сега главницата изнесува 896.116,43 евра 
или 54.573,490 денари од кои 52.798,640 денари во ма-
шини, опрема за работа и 1.774.847 денари во пари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.  

698/2002.                                                                  (15949)          
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 946/2001 од  17.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 009915, го запиша во трговскиот 
регистар истапувањето на содружник и конверзија на 
содружнички влог на Друштвото за производство, про-
мет и услуги увоз-извоз �ЕМ ФЕРТ - Николоски и др.� 
ДОО Прилеп, Прилеп ул. �Трајко Николоски� бб. 
Од друштвото за производство, промет и услуги 

увоз-извоз �ЕМ ФЕРТ - Николоски и др.� ДОО Прилеп 
истапува МАКЕДО ПРОМЕТ од Прилеп. 
Во Друштвото се врши конверзија на содружнички-

от влог во износ од 415.641,00 ДЕМ  во 207.820,50 ЕУР 
односно во 12.677.050,50 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.  

946/2001.                                                                  (15950)          
___________ 

 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 736/2002 од  27.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 012308, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на Друштвото за трговија, произ-
водство и услуги �КРЗНОТЕКС� Даница и др. ДОО 
увоз-извоз Ресен ул. �29 Ноември� бр. 1. 
Намалување на основната главница на друштвото 

за износ од 109.489,00 евра или 6.678.829,00 денари, со 
што основната главница на друштвото изнесува 
8.608.599,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.  

736/2002.                                                                  (15951)          
___________ 

 
Основниот суд Штип во Штип, со решението 

П.Трег. бр. 558/02 од  06.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 03001551?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар планот за поделбата на Модната 
конфекција Силуета ДОО Штип ул. �Железничка� бб, 
Штип. 



Стр. 24 - Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јуни 2002 
 
Поделба на друштвото со ограничена одговорност и 

конверзија. 
Се запишува во трговскиот регистар План за подел-

ба на Модната конфекција �Силуета� ДОО Штип на 
две нови друштва: Друштво за производство, трговија 
и услуги Супериор ДООЕЛ Штип и Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Фи-На ДООЕЛ Штип. 
Со поделбата на МК Силуета ДОО Штип ќе се вос-

постави нова организациона и работна поставеност на 
организациските и работни делови. Ќе се оди кон нама-
лување на трошоците, подобрување на економско - фи-
нансиската состојба, рационално и поекономично ко-
ристење на средствата и опремата и подобрување на 
квалитетот и услугите. Капиталот на МК Силуета ДОО 
Штип е во номинална вредност од 572.500,00 денари 
или 9.520 евра. 
Структурата на основната главница е поделена на 

двата нови субјекта во сооднос 50:50 и тоа, на Друш-
твото за производство, трговија и услуги со поделбата 
се пренесува капитал во основната главница претворен 
во еден удел во вредност од 286.500,00 денари или 
4.764 евра, а на Друштвото за производство, трговија и 
услуги со поделбата се пренесува капитал во основната 
главница претворен во удел во вредност од 286.000,00 
денари или 4.756 евра.  За сите обврски настанати во 
правниот  промет кон трети лица пред поделбата одго-
вараат двата нови правни субјекта во сооднос 50:50, 
без солидарна одговорност. 
Сите побарувања настанати пред поделбата прет-

ставуваат побарувања на двата нови субјекта во соод-
нос 50:50. По завршувањето на постапката за поделба 
според овој план правниот субјективитет на МК Силу-
ета ДОО Штип престанува, кој со упис и регистрација 
на новите два субјекта се пренесува врз Друштвото на 
производство, трговија и услуги Супериор ДООЕЛ 
Штип и Друштвото за производство, трговија и услуги 
Фи-На ДООЕЛ Штип. 
Датумот до кој уделите даваат право на добивка од 

субјектот на поделбата, според овој план е 30.06.2002 
година, од кога ќе се сметаат за извршени сите сметко-
водствени работи. 
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр.  

558/2002.                                                                 (15953)          

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 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, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.12, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги 
врши следните дејности: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи,  реекспорт, консигнациони и коми-
сиони работи, малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 448/2002 од  27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 014624, ја запиша во трговскиот регис-
тар промената на Акционерското градежно друштво 
�ГРАДБА� Прилеп ул. �Димо Наредникот� бб, Прилеп. 
Конверзијата на главницата на друштвото од ДЕМ 

во ЕУР согласно измените и дополнувањата на ЗТД. 
Акционерското градежно друштво �Градба� При-

леп ул. �Димо Наредникот� бб, Прилеп согласно изме-
ните и дополнувањата на Законот за трговски друштва 
врши усогласување со одредбите од овој закон и се за-
пишува конверзија во ЕУР на вредноста на основната 
главница на друштвото. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.  

448/2002.                                                                  (15954)          

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските  сто-
рени во правниот промет друштвото   одговара со сите 
свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и 
надворешниот промет е Младен Анѓелкоски - управи-
тел без ограничување. Основачи се Младен Анѓелко-
ски и  Марина Анѓелкоска. 

___________ 
 
Основниот суд Битола во Битола, со решението 

П.Трег. бр. 430/2002 од  29.04.2002 година, го запиша 
во трговскиот регистар истапувањето и пристапување-
то, пренос на удел и сопственост на удел и конверзија 
на главницата во Друштвото со ограничена одговор-
ност за производство на ПВЦ производи, промет и ус-
луги �ДРВО МОНТ� заштитно друштво - Прилеп ул. 
�Крушевско џаде� бб, Прилеп. 
Се брише содружникот �РОЛОСПАС� ДООЕЛ - 

заштитно друштво, Прилеп кое истапува. 
Се запишува содружникот Велески Миле од При-

леп, кој пристапува. 

Основната главница изнесува 290.870 ДЕМ, со кон-
верзија 148.706 ЕУР. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр.  

430/2002.                                                                 (15957)     
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1327/99 од 16.02.1999 година, во регистарска-
та влошка бр. 02009781?-6-06-000, го запиша во тргов-
скиот регистар основањето на Друштвото за угостител-
ство и трговија ЦАЦИ Ванѓу ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је ул. �Ѓорѓи Капчев� бр. 25/4а. 
Друштво за угостителство и трговија ЦАЦИ Ванѓу 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште на ул. �Ѓорѓи Кап-
чев� бр. 25/4а, Скопје. 
Единствен содружник Ванѓу Нанески. Управител: 

Ванѓу Нанески. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 

51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 74.40, 74.70. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка. За обврските преземени во прав-
ниот промет   одговара со целокупниот свој имот.  
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1327/1999.                                                                  (9337)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 815/2002 од 21.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044771?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за производство трговија транспорт угостителство и 
услуги НОВ ТЕК ДОО увоз-извоз Гостивар ул. �Павле 
Аврамовски� бр. 26 б. 

Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
815/2002.                                                                    (9338)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1036/2002 од 11.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044991?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за производство и трговија БУСЕ МАК ДОО ул. �Кли-
мент Охридски� бр. 9, Скопје.  
Дејности: 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 11.10, 11.20, 

14.11, 14.12, 14.14, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 24.66, 40.10, 40.10/1, 40.10/2, 40.10/3, 
40.10/4, 40.10/5, 40.20, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21,  
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
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45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.19, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.10, 60.22, 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.40, 65.21, 65.23, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 
74.84. Надворешно  трговски промет: застапување 
странски фирми и посредување, прибавување и отста-
пување право на индустриска и интелектуална сопстве-
ност и знаење и искуство НОУ-ХАУ, меѓународна тр-
говија, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
консигнациона продажба, комисиона продажба,  ма-
лограничен промет со СР Југославија, Р Албанија,  Р 
Бугарија  и Р Грција, слободни царински продавници, 
меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, заста-
пување во прометот со стоки и услуги, компензациони 
работи со странство, проекти и изведување градежни 
работи во високоградба и нискоградба во странство. 

 Друштвото во правниот промет со трети лица, нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени  во правниот промет со трети лица друштвото   
одговара со целокупниот имот. За управители со огра-
ничување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет се именуваат лицата: Гоце Зеленковски, Ѓорѓи 
Лазески, Папас Евангелос, Гарифалос Мајкл. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1036/2002.                                                                  (9339)        

Дејности во внатрешниот промет се: 15.11, 15.12, 
15.13, 15.30, 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, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.92, 16.00, 
16.00/1, 16.00/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 
71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 
74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во 
НТП се: надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, посредување, реекспорт, комисиони рабо-
ти, консигнациони работи, малограничен промет со Гр-
ција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, угостител-
ски и туристички услуги, услуги на меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, меѓународни и сообра-
ќајни агенциски работи, агенциски работи и услуги во 
транспортот, меѓународна шпедиција, вршење на гра-
дежни работи во странство. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1310/2002 од 27.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045265?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за  трго-
вија, транспорт, шпедиција и услуги АЛФА-В ДОО ек-
спорт-импорт ул. �Антон Попов� бр. 85/1-7, Скопје. 
Основачи на друштвото: Љупка Кареска од Скопје, 

ул. �Васил Ѓоргов� бр. 24/54 и Аница Андревска од 
Скопје со стан на бул. �Јане Сандански� бр. 58/1-4. 
Дејности во внатрешното трговско работење: 

45.21/2, 45.31, 45.32, 45.34, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 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, 
51.64, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.23, 72.10, 
72.20, 72.30, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.84. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски  одговара со целокупниот свој имот.  
Управител на друштвото е лицето Љупка Кареска 

од Скопје ул. �Васил Ѓоргов� бр. 24/54. 
Управителот го застапува друштвото во внатрешно-

то и надворешното трговско работење, со неограниче-
ни овластувања. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1310/2002.                                                                  (9340)        

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично 
со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во 
прометот е Војнов Ѓорги од Велес, управител без огра-
ничување.  ___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1079/2002 од 20.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045034?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД - ДОО на Друш-
твото за производство угостителство трговија на голе-
мо и мало  и услуги ЛА ПАСАЖ ДОО увоз-извоз 
Скопје ул. �Даме Груев� бр. 1, Скопје. 
Скратен назив на друштвото гласи: Друштво ЛА 

ПАСАЖ ДОО увоз-извоз Скопје. Содружници на 

друштвото се лицата Мирјана Андоновска и Љупчо 
Андоновски и двајцата од Скопје. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени ов-
ластувања. За обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Мирјана Андоновска 
од Скопје, управител на друштвото без ограничувања. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1079/2002.                                                                  (9341)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 6085/2000 од 17.10.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034841?-6-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП - Е В А- Угос-
тителски објект Војнов Јован Ѓорги ул. �Петре Прлич-
ков� бб, Велес. 
Назив: ТП - Е В А- Угостителски објект Војнов Јо-

ван Ѓорги ул. �Петре Прличков� бб, Велес. Седиште: 
ул. �Петре Прличков� бб, Велес. 
Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 

Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  
6085/2000.                                                                  (9342)        

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1052/2002 од 08.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045007?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ТП-ТОШЕ КО-
МЕРЦ 2002 - Трговија на мало Ацковска Борис Лилја-
на ул. �Петре Прличков� бб, Велес. 
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Назив: ТП-ТОШЕ КОМЕРЦ 2002 - Трговија на ма-

ло Ацковска Борис Лилјана ул. �Петре Прличков� бб, 
Велес. Седиште: ул. �Петре Прличков� бб, Велес. 
Дејности: 52.33, 52.44/4, 52.48, 52.62. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој 
имот. Овластено лице за застапување е Ацковска Лил-
јана од Велес, управител без ограничување.  
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1052/2002.                                                                  (9343)        

  

Дејности: 51.19, 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, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 
50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 
55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 
45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
17.71, 17.60, 15.85, 15.86, 15.87, 01.12/1, 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.13/1, 01.13/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 20.40, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.89, 01.21, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 74.13, 22.11, 22.12, 55.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.23, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 93.02, 93.04, 
28.52, 05.01, 05.02, 15.20, 92.33, 92.34, 14.21, 14.11, 
14.40, 92.62, 93.01, 93.03, 93.05, 20.51, 20.52, 25.23, 
25.24, 26.61, 26.66, 28.75, 29.12, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување, посредување 
во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнаци-
ја, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија 
и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај, туристички работи во стран-
ство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни 
работи во странство. 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 1050/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската 
влошка бр. 02045005?-6-06-000, го запиша во трговскиот 
регистар запишувањето на ТП-ЕМЕ 2002 - Таксист Здра-
вевски Данило Јован ул. �Стеван Бобев� бр. 21, Велес. 
Назив: ТП-ЕМЕ 2002 - Таксист Здравевски Данило 

Јован ул. �Стеван Бобев� бр. 21, Велес. Седиште: ул. 
�Стеван Бобев� бр. 21, Велес. 
Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој 
имот. Овластено лице за застапување е Здравевски Јо-
ван од Велес, управител без ограничување.  
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

1050/2002.                                                                  (9344)      
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 905/2002 од 04.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02044861?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво-
то за транспорт, трговија и услуги АЛПА-КОМЕРЦ 
ДООЕЛ увоз-извоз с. Бузалково, Велес. 
Назив: Друштво за транспорт, трговија и услуги 

АЛПА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Бузалково, Ве-
лес. Седиште: с. Бузалково, Велес. Содружник: Сулеј-
мани Бајрам од с. Бузалково, Велес. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.50, 15.51, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 16.22, 16.50, 
36.61, 36.62, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
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, 51.13, 51.15, 51.18, 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, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.60, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ус-
луги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, ме-
ѓународна шпедиција, трговско застапување и посреду-
вање, консигнација, реекспорт. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ќе иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара 
во висина на сите свои средства. Овластено лице за заста-
пување е Сулејмани Бајрам од с. Бузалково, Велес. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  Трег. бр.  

905/2002.                                                                    (9345)        
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1086/2002 од 20.03.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02045041?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за произ-

водство, трговија, инженеринг и услуги ФОНТАНА 
КО. ДОО ул. �Лермонтова� бр. 3/6, Скопје. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Костадин Јовановиќ 
управител без ограничувања. Содружници се Костадин 
Јовановиќ, Елица Јовановиќ и Ивица Јовановиќ. 
Од   Основниот   суд  Скопје  I , -  Скопје,  Трег. бр.  

1086/2002.                                                                  (9346)       
_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
 
Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции на Основниот суд Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 
18/2002, се запишува здружението на граѓани �Река е 
еперме� Гостивар на ул. �Браќа Ѓиновски� бб, а го зас-
тапува неговиот претседател м-р Џелил Руфати. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

суваат на развивање на заедничките интереси на граѓа-
ни со потекло од Горнореканскиот крај со преземање 
на разни иницијативи за развој на Горна Река, а преку 
организирање на културни манифестации, презентации 
во јавноста, формирање на разни групи за репрезента-
ција во јавните медии и по можност за издавање на ме-
сечен весник на Горнореканскиот крај. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег.  ЗГ. бр. 

18/2002.                                                                 (15154) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. Рег. 

ЗГ. бр. 11/02 година од 29.04.2002 во Регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 

граѓани и фондации на Здружение на граѓани �СВЕТ-
ЛИНА� од Скопје со седиште на ул. �Пелагонија� бр. 
69 - Скопје. 
Дејноста на здружението на граѓани �СВЕТЛИНА� е 

остварување на социјални, научни, стручни, технички, 
хуманитарни, образовни, спортски и други права, преку 
трибини, симпозиуми, дијалози и позитивно влијание да 
се постават и подобрат стандардите и условите во кои е 
затечен младиот ром, активна колективна организира-
ност на ромскиот интелектуален кадар и неговото вклу-
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чување во општествените текови, едукација на младите 
роми, негување на културата на урбано живеење и на 
културното фолклорно наследство на ромите, негување 
на јазикот и традицијата на ромите, интеретничка толе-
ранција помеѓу сите нации, народи на територијата на 
РМ и надвор од неа, учење за екологијата и негување на 
културата на живеење и зачувување на човековата жи-
вотна средина од разни фактори - загадувачи. 
Со денот на запишувањето во Регистарот Здруже-

нието на граѓани �СВЕТЛИНА� од Скопје, се стекнува 
со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. ЗГ. бр. 

11/02.                                                                       (15187)  
___________ 

 
Основниот суд во Струга со решение Рег. ЗГФ. бр. 

9/2002 од 17.05.2002 година, го запиша во Регистарот на 
Здруженијата на граѓани и фондации здружението со на-
зив: Здружение на граѓани �Рубљов� од Струга. 
Здружението е самостојна, доброволна, непартиска и 

непрофитна организација која дејствува за развивање ак-
тивности за остварување и задоволување на индивидуал-
ните и заедничките културни интереси, прибирање на па-
рични средства и друг вид материјални вредности заради 
остварување на целите на здружението, финансирање на 
активности за афирмација на културата и заштита на кул-
турното наследство, развивање на соработка со државни-
те органи и органите на локалната самоуправа, со домаш-
ни и меѓународни институции, владини и невладини орга-
низации и поединци кои имаат исти или сродни цели. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �27-ми 

март� бб во Струга. 
Од Основниот суд во Струга, Рег. ЗГФ. бр. 9/2002 
                                                                                (15289) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ. бр. 38/2002 година од 31.05.2002 во Регистарот 
на Здруженијата на граѓани и фондации при Основниот 
суд Тетово под Рег. ЗГФ. бр. 38/2002 година се запишува 
Здружение за организирање на прва интелектуална под-
дршка со скратен назив �ОФИС�  Тетово. 
Работата и активностите на здружението е интелек-

туална поддршка и едукација на деца и возрасни, промо-
вирање на меѓукултурно разбирање, почит, толеранција 
и комуникација меѓу припадници на различни етнички 
групи, спроведување на образовни семинари за стекну-
вање на знаење и вештини, а во склад со желбите и пот-
ребите на корисниците и пошироката заедница и сл.  
Седиштето на здружението е во Тетово на ул. �Б. 

Кидриќ� бр. 20/23 - Тетово, а истото ќе делува на под-
рачјето на Република Македонија. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 38/2002. 
                                                                                (15473) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ. бр. 33/2002 година од 28.05.2002 година го за-
пиша следното:  
Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 33/2002 година се запишува Здру-
жение на граѓани - новиот градски трговски центар, Те-
тово во новиот ГТЦ на ул. �Илинденска� бб. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на помагање и давање на стручни, технички совети 
на сопствениците и другите лица кои се корисници на 
деловен простор во новиот ГТЦ, заради остварување на 
нивните заеднички интереси. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е просторот на новиот ГТЦ во Тетово. 
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на прав-

но лице и може да почне со работа од 28.05.2002 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 33/2002. 
                                                                                (15474) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег. ЗГФ. бр. 31/2002 година од 3.06.2002 година го за-
пиша следното:  
Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 31/2002 година се запишува Здру-
жение на граѓани КИК-БОКС клуб ДО-ЈЕНГ КУН од 
Тетово, со седиште во Тетово на ул. �177� бр. 58. 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на потикнување, омасовување, развој и унапредува-
ње на КИК-БОКС спортот, опфаќање на што поголем 
број на млади заради нивно учество во спортот, учество 
во разни организирани системи на натпревари од овој 
вид на спортот во земјата и странство и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

КИК-БОКС клубот е подрачје на општина Тетово и по-
широко во зависност од резултатите. 
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на 

правно лице и може да почне со работа од 30.04.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 31/2002. 
                                                                                (15475) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ. бр. 25/2002 година од 3.06.2002 година го за-
пиша следното:  
Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 25/2002 година се запишува Здру-
жение на граѓани - КИК-БОКС клуб �ШКИПОЊА� - Те-
тово со седиште во Тетово на ул. �108� бр. 65. 
Работата и активностите на здружението КИК-БОКС 

спорт, вклучување на младите и другите луѓе во овој 
спорт, учество на разни организирани системи на натпре-
вари од овој вид на спортот во земјата и странство и др. 
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението е подрачјето на општина Тетово и поширо-
ко во зависност од успехот. 
Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-

но лице и може да почне со работа од 3.06.2002 година. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 25/2002. 
                                                                                (15476) 

___________ 
                                                
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Рег. ЗГФ. бр. 35/2002 година од 3.06.2002 година го за-
пиша следното:  
Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-

ции под Рег. ЗГФ. бр. 35/2002 година се запишува Здру-
жение на граѓани - Здружение на независни уметници 
�ФЕНИКС� - Тетово со седиште во Тетово, во Домот на 
културата �ИЉО АНТЕВСКИ СМОК� 
Работата и активностите на здружението ќе се одне-

сува на развој на театарска и уметничка дејност во реги-
онот и пошироко со цел на соработка со сите независни 
уметници без разлика на вера, национална припадност и 
др. да одржува и организира разни тематски расправи за 
деца и младина, организирање снимање на разни доку-
ментарни филмови, изложби и др.  
Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 

здружението на независни уметници е подрачје на оп-
штина Тетово. 
Здружението на граѓаните стекнуваат својство на 

правно лице и може да почне со работа од 28.05.2002 го-
дина. 
Од Основниот суд во Тетово, Рег. ЗГФ. бр. 35/2002. 
                                                                                (15477) 

___________ 
 
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

на Основниот суд во Гостивар, под Рег. ЗГ. бр. 19/2002 
година од 31.05.2002 година се запишува здружението 
на граѓани Фудбалски клуб �Влазними� од с. Сенокосе, 
со седиште во Сенокосе, а го застапува неговиот претсе-
дател Јашари Мумин. 
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Работата и активностите на здружението се однесува 

во областа на спортското дејствување пред се фудбал-
скиот спорт меѓу работните луѓе и младите во селото и 
пошироко, развивање на меѓучовечките односи меѓу 
спортистите во селото, активирање на фудбалскиот 
спорт врз принципот на аматеризам, стручно усовршува-
ње на фудбалските работници и друго. 
Од Основниот суд во Гостивар, Рег. ЗГ. бр. 19/2002. 
                                                                               (15478) 

___________ 
 
Со решение ЗГФ. бр. 5/99 од 1.06.99 година во Регис-

тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води 
при Основниот суд Штип под реден бр. 5 за 1999 година 
се запишува: - Боксерски клуб Звезди - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Радански 

пат� бр. 202 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип. 
Од Основниот суд во Штип, Рег. ЗГФ. бр. 5/99. 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

14/2002 од 17.05.2002 година, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани Културно-уметничко друштво �ПЕЛАГОНИЈА� 
- село Црнилиште - општина Долнени. 
Основни цели и задачи на здружението се:  
- Обучување на играорци од машки и женски пол, за-

ради формирање на играорни групи, кои ќе настапуваат 
во местото на живеење и други места, со изведување на 
разни игри, инспирирани од обичаите и традицијата, со 
пејачки групи во нивни состав; 

- Формирање на група за боречки вештини, чии учес-
ници се познати под името пеливани, кои меѓусебно ќе 
се натпреваруваат пред и на самиот ден на позначајни 
празници; 

- Формирање на групи на ликовни творци и подготовка 
на младите таленти за учество на ликовни изложби и ли-
ковни натпревари во Република Македонија и пошироко; 

- Формирање на драмска група и хумористична гру-
па во нејзин состав, за изведба на драмски дела и хумо-
ристични настапи во местото на живеење и пошироко; 

- Формирање на машки и женски групи за изработка 
на ракотворби и обучување на нивните членови за изве-
дување на различни рачни работи: плетење, шиење, ко-
паничарство, ткаење и др.  

- Формирање на спортски друштва, заради учество 
на спортски натпревари. 
Седиштето на Здружението е во село Црнилиште, 

општина Долнени. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

Здружението е неговиот претседател Сулејман Јашаров, 
со живеалиште во село Гостиражни. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 14/2002. 

      (15867) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

17/2002 од 29.05.2002, во Судскиот регистар на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани, 
именувано како Здружение за хуманитарни, културни, со-
цијални и други дејности �Хибискус-Прст� - Прилеп. 
Основни цели и задачи на здружението се:  
- Дружење на граѓаните меѓусебе и развивање на за-

едничкото живеење на народите и народностите. 
- Вклучување и организирање на хуманитарни актив-

ности. 
- Поттикнување на иницијативи, активности и реали-

зација на проекти кои придонесуваат за ослободување 
од секојдневните грижи и напнатости, преку одржување 
културни средби, читање и творење на поезија и проза. 

- Испитување на погледите на светот на младите, 
вредностите и реафирмација на свесниот и одговорен 
начин на живеење. 

- Едукација и развој на свеста на младите за злото, 
односно пороците на денешнината (за дрогата, алкохо-
лот, сидата и др.). 

- Посредување во ширењето на информации од об-
ластите со кои се занимава Здружението во сите насоки 
на државно и меѓународно ниво. 

- Соработка со сите организации (јавни, стопански, 
научни рекреативни и слично) кои се со слични актив-
ности и дејности со Здружението. 

- Едукација на населението од сите возрасти за зна-
чењето на здравата животна средина, здравиот начин на 
живеење, без стресови и нервоза, и 

- Собирање на хуманитарни средства за лекување и 
други хуманитарни акции. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. �Ца-

не Коњарец� бр. 111, а истото делува на територијата на 
Република Македонија. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

Здружението е неговиот претседател Ружа Димитриоска 
од Прилеп, ул. �Цане Коњарец� бр. 111. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 17/2002. 
                                                                               (15868) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

16/2002 од 23.05.2002 година, во Судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани Медицина, едукација, трансфер на 
знаење, акција - Прилеп, со скратено име - назив: 
М.Е.Т.А. - Прилеп. 
Основни цели и задачи на здружението се: 
- Развивање и остварување на човековите права и 

слободи на граѓаните во Република Македонија, а во 
склоп на тоа и правата на децата и возрасните со спе-
цијални потреби - преземање конкретни активности 
што ќе ги подобрат условите за живеење и работа на 
хендикепираните лица и придонес кон активно вклучу-
вање на малцинствата во регионот во сите области на 
општествениот живот - пред се преку подобрување на 
едукацијата кај истите, 

- Унапредување и издигнување на нивото на 
здравствената култура и воспитување, 

- Раководење со конфликти, во смисла на подобру-
вање на меѓусебните односи: 

- Медицински - немедицински персонал, 
- Медицински - медицински персонал, 
- Медицински персонал - пациенти, 
- Поттикнување на слободната мислечка сила пред 

се кај младиот човек во сите области, 
- Промоција на нови трендови во едукацијата, пред 

се едукацијата на возрасни и млади, каде оној што учи 
е во центарот на процесот, 

- Придонесување кон правото на човекот да живее 
во здрава еколошки чиста средина - со влијание на вла-
дините институции за преземање на санкции пропиша-
ни со закон кон сите оние правни и физички лица кои 
го попречуваат тоа право, 

- Поттикнување прашања од пошироко општестве-
но значење, сврзани со меѓуетничките основи и толе-
ранција, 

- Дејствување директно и индиректно врз намалува-
њето и отстранувањето на сите социопатолошки појави 
и девијации, како што се: алкохолизмот, наркоманија-
та, проституцијата, малолетничката деликвенција и 
криминалот од секаков вид, пред се кај младиот човек, 

- Соработка со организации, институции и здруже-
нија од хуманитарен, научен, културен, образовен и 
спортски карактер, и  

- Подобрување на ефикасноста на М.Е.Т.А. со вос-
поставување на соработка и размена на искуства со ин-
тернационалните невладини организации. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп, на ул. 

�Трајко Сандански� бр. 15, а истото делува на терито-
ријата на Република Македонија. 
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Лице овластено за претставување и застапување на 

Здружението е неговиот претседател Матија Сапунџи-
еска од Прилеп, со живеалиште во Прилеп на ул. �Трај-
ко Сандански� бр. 15. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

16/2002.                                                                   (15869) 
__________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

15/2002 од 17.05.2002 година, во Судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации ја запиша проме-
ната на името на Здружението на граѓани Шаховски 
клуб �Еуроинвест -11 Октомври� - Прилеп, регистри-
рано и запишано со решение на Основниот суд во При-
леп, Рег. ЗГФ. бр. 38/98 од 14.01.1999 година, од Здру-
жението на граѓани Шаховски клуб �Еуроинвест-11 
Октомври� - Прилеп во Здружение на граѓани Шахов-
ски клуб �11 Октомври-Еурокомпозит� - Прилеп. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

15/2002.                                                                    (15870) 
___________ 

 
Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 

18/2002 од 29.05.2002 година, во Судскиот регистар на 
здруженијата на граѓани и фондации го запиша Здру-
жението на граѓани �Визија� - Прилеп. 
Основни цели и задачи на здружението се: 
- Подигање на свеста за човековите права; 
- Потпомагање во развојот на демократијата; 
- Подигање на нивото на меѓуетничка толеранција; 
- Намалување на разликите на социјалните структури; 
- Вршење на едукација од областа на науката, кул-

турата, уметноста и спортот; 
- Борба против пороците на зависност; 
- Развивање на моралот и здравствената заштита, 
- Соработка со други невладини и владини органи-

зации, и 
- Други работи кои се во согласност со Законот и 

Статутот на Здружението. 
Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 

�Борка Талески� бб, а истото делува на територијата на 
општина - Прилеп. 
Лице овластено за претставување и застапување на 

Здружението е неговиот претседател Лилјана Неделко-
ска од Прилеп, ул. �Димо Наредникот� бр. 16/12. 
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 

18/2002.                                                                   (15871) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 

ЗГ. бр. 41/02 од 22.05.2002 год. во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани АН-
ТИГЛОБАЛИЗАЦИСКА УНИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
со скратен назив АГУМ со седиште на ул. �Огњан 
Прица� бр. 7 - Скопје. 
Дејноста на Здружението на граѓани АНТИГЛОБА-

ЛИЗАЦИСКА УНИЈА НА МАКЕДОНИЈА со скратен 
назив АГУМ од Скопје е: запознавање на граѓаните со 
глобализацискиот процес кој се случува во светот и со 
процесите на осиромашување на неразвиените земји и 
последиците кои може да ги предизвика овој процес, 
делување на еколошки план и активно помагање со 
еколошките здруженија, залагање за зачувување на на-
ционалните вредности и продолжување на традициона-
лизмот како начин на одредување на националната 
свест во РМ, едукација на граѓаните и на организирани 
манифестации каде ќе се појават тенденции за обезли-
чување на државата и вредностите на досегашната ци-
вилизациска придобивка, како и заложба да се живее 
достоинствено човечки, рамноправно со сите граѓани 
без унификации и дискриминации кои ги носи со себе 
глобализацијата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здруже-
нието на граѓани АНТИГЛОБАЛИЗАЦИСКА УНИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА-АГУМ од Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег. зг. бр. 

41/02.            (15919) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. 

Зг. 43/02 од 19.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Македонско друштво на сту-
денти физичари во скратена форма МДСФ со седиште 
во Скопје - Институт за физика, природно математички 
факултет Гази Баба, бб, п. фах 162.  
Цели и задачи на друштвото се: поттикнување и ор-

ганизирање на студентите физичари заинтересирани за 
научно - истражувачка работа овозможувајќи им про-
ширување на своите знаења, развивање на љубов кон 
науката кај студентите и други лица, формирање науч-
ни збирки на друштвото, изработка на елаборати, прог-
рами, планови и проекти за свои и потребите на други 
субјекти, обука и едукација на заинтересираните суб-
јекти од областа на делување со која се занимава друш-
твото, организирање предавања, излети, работилници, 
симпозиуми, конгреси, и други слични средби, изда-
вачка дејност на друштвото, издавање брошури, публи-
кации, билтени и друго, информирање на јавноста за 
резултатите и постигнувањата од својата работа, вос-
поставување контакти и соработка со слични организа-
ции во земјата и надвор од неа, поттикнување и взаем-
но познавање меѓу членовите на друштвото. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здру-

женија на граѓани и фондации Македонско друштво на 
студенти физичари во скратена форма МДСФ се стек-
нува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.зг. 43/02. 
                                                                            (16225) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува де-

ка со решение Ст. бр. 19/2002 од 30.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство, услуги и трговија ЈАКОВ ИНТЕР-
НАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт од с. Прдејци - Гев-
гелија, со жиро сметка број 41610-601-40391 која се во-
ди кај Агенцијата за работа со блокирани сметки, број 
на регистарска влошка 1-46543-0-0-0, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, но истата не се 
спроведува заради немање на имот од кој би се нами-
риле трошоците на стечајната постапка, па отворената 
стечајна постапка над должникот Јаков интернационал 
од с. Прдејци - Гевгелија веднаш се заклучува. 
Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 

дена од објавувањето преку овој до Апелациониот суд 
во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (15268) 

___________ 
 
Основниот суд Гевгелија од Гевгелија, објавува де-

ка со решение Ст. бр. 6/2002 од 30.05.2002 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Акционерско-
то друштво за модна конфекција �ВАТЕКС� п.о. извоз-
увоз од Валандово, со жиро сметка број 41301-601-
1263 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки. 
За стечаен управник  се именува овластениот стеча-

ен управник Драги Димовски - дипломиран економист 
од Струмица, ул. �Маршал Тито� бр. 75. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
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Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот во рок од 15 дена да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник. До-
верителот кој без оправдани причини ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетните последици кои поради 
тоа би можеле да настанат.  
Се повикуваат должниковите должници своите об-

врски да ги исполнуваат директно кај стечајниот уп-
равник. 
Се закажува рочиште  за испитување и утврдување 

на пријавените побарувања на собир на доверители на 
04.07.2002 година во 10,00 часот во сала бр. 9 во Ос-
новниот суд во Гевгелија. 
Се закажува извештајно рочиште на 12.07.2002 го-

дина со почеток во 10,00 часот во сала бр. 9 во Основ-
ниот суд во Гевгелија. 
Огласот да се објави во �Службен весник на РМ�  и 

на огласната табла на судот. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (15269) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

73/2002 од 29.05.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговско друштво за производство, 
промет и услуги Горица Илиеска РОЈАЛ  увоз-извоз 
ДООЕЛ Крушево со седиште на ул. �Шула Мина� бр. 
3, запишан во регистарска влошка 0101299?-8-03-000, 
на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-
601-41544 во Агенција за блокирани жиро сметки со 
основна дејност други услуги на исхрана. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува бидејќи должникот должи само на 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (15270) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

92/2002 од 29.05.2002 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало Роберт Китаноски КИНЕЗ 
увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп со седиште на ул. �Борка 
Спиркоски� бр. 32 запишан во регистарска влошка 
01011928?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со 
жиро сметка 41100-601-51593 во Агенција за блокира-
ни жиро сметки со основна дејност  трговија на мало 
со облека. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува, бидејќи должникот должи само 
на единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (15271) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 158/02 од 29.05.2002 година, е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет со обувки, гумарски и други производи на голе-
мо и мало БОРОВО ДОО  со седиште на ул. �Казанџи-
ска� бр. 8, Скопје со жиро сметка 40100-601-97281,  
Агенција за блокирани сметки со регистарска влошка 
1-14558-0-0-0.  
За стечаен судија се определува Зорица Илиовска 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 
За стечаен управник  се определува Симон Михај-

ловски со адреса ул. �Белишка� бр. 18, Скопје. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 

пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 

права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 

 Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 
Се закажува рочиште  за собир на доверители за ис-

питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на собрание на доверители на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе 
одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (из-
вештајно рочиште)  на 04.09.2002 година во 12,00 часот 
во соба 44 во Основниот суд во Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15272) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 75/02 од 28.05.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за кон-
салтинг и деловни услуги �АНАСТАСИЈА� Алексан-
дар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Мишко Михајловски� бр. 19, со жиро сметка 40100-
601-229084,  и регистарска влошка 02031195?-3-09-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за консалтинг и деловни услуги �АНАСТА-
СИЈА� Александар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот кој го води Основниот суд  
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15284) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 208/2002 од 31.05.2002 
година, се определуваат следните мерки за обезбедува-
ње: 
Се одредува дека должникот �ТРЕСКА МЕБЕЛ� 

АД Скопје со седиште на ул. �Иво Рибар Лола� бр. 130 
и жиро сметка 40100-601-3044, може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привремени-
от стечаен управник. 
Се задолжува привремениот стечаен управник да го 

заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, да испи-
та дали од имотот на должникот можат да се намират 
трошоците на постапката до донесување на одлука за 
отворање на стечајна постапка. 
Се забранува одредување или спроведување на при-

силно извршување или обезбедување спрема должни-
кот.   
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски  и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот.  
Се задолжува должникот да му овозможи на прив-

ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Решението да се објави на огласна табла на судот и 

во �Службен весник на РМ�. 
Мерките за обезбедување се определуваат до доне-

сување на одлука за отворање на стечајна постапка. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15292) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 96/02 од 27.05.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за трговија и услуги 
�Ти-На� Консалтинг ц.о. експорт-импорт Куманово, 
ул. �Моша Пијаде� бр. 236, со истото решение е заклу-
чена отворената стечајна постапка над стечајниот дол-
жник Претпријатие за трговија и услуги �Ти-На� Кон-
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салтинг ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. �Моша Пи-
јаде� бр. 236, со истото решение е заклучена отворена-
та стечајна постапка над стечајниот должник. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Куманово.                     (15295) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 165/02 од 04.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Даниела Драган 
Даневска �ТП� - �ДЕНИВ� со седиште на бул. �Јане 
Сандански� бр. 77/III-6, со жиро сметка 40100-601-
385473,  и регистарска влошка 1-68150-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Дани-

ела Драган Даневска �ТП� - �ДЕНИВ� од Скопје, се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот кој го води Основниот суд  
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15302) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 220/2001 од 12.04.2002 
година, се запира стечајната постапка отворена над 
должникот Трговско претпријатие за транспорт, трго-
вија и услуги Друштво за промет, производство, услуги 
и инженеринг �ИВ МЕН� Ивица и други ДООЕЛ Скоп-
је со седиште на ул. �Никола Парапунов� бб, Скопје и 
жиро сметка 40100-601-429521, Агенција за блокирани 
сметки со решение на овој суд Ст. бр. 220/2001 од 
26.09.2001 година поради тоа што не постои имот што 
влегува во стечајната маса.  
По запирањето на стечајната постапка должникот 

да се брише од трговскиот регистар кој го води овој 
суд. 
Извод од решението да се објави на огласната табла 

во судот и во �Службен весник на РМ�. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15310) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 107/2002 од 15.04.2002 година, е от-
ворена стечајна постапка над должникот Трговско 
претпријатие �МОБИ КО� ДОО експорт-импорт Скоп-
је со седиште на ул. �Прохор Пчински� бр. 94, и жиро 
сметка 40100-601-275364, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот ТП 

�МОБИ КО� ДОО експорт-импорт Скопје со седиште 
на ул. �Прохор Пчински� бр. 94, и жиро сметка 40100-
601-275364, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15383) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 207/2002 од 24.05.2002 
година, за поведување претходна постапка за утврдува-
ње на причините за отворање на стечајна постапка над 
должникот АД �МЕРКЕЗ� во мешовита сопственост за 
угостителство и туризам на големо и мало со седиште 
на ул. �Славеј Планина� бб и жиро сметка 40100-601-
1044. 
За стечаен судија се определува Дејан Костовски, 

судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот, се  до 
донесување на одлука за отворање на стечајната пос-
тапка и да испита дали од имотот на должникот можат 
да се намират трошоците на постапката. 
Се повикуваат должниците на должникот своите 

обврски  и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот.  
Се задолжува должникот да му овозможи на прив-

ремениот стечаен управник да влезе во неговите делов-
ни простории за да може да ги спроведе потребните 
дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 
Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-

логот за отворање на стечајна постапка на 03.07.2002 
година во 12,00 часот во соба бр. 45-III спрат на овој 
суд. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15459) 

___________ 
 
Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 18/2002 од 23.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над стечајниот должник 
ПТП �ГЕМА ПЛАСТ� од Гевгелија со седиште на ул. 
�Индустриска� бб, и број на жиро сметка 41610-601-
54320 и единствен даночен број 4006994102861 во Гев-
гелија но истата не се спроведува заради немање на 
имот кој би влегол во стечајната маса и веднаш се зак-
лучува.  
Право на жалба е дозволена во рок од 8 дена од де-

нот на објавувањето, преку Основниот суд во Гевгелија  
до Апелациониот суд во Скопје. 
Од Основниот суд во Гевгелија.                      (15428) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 

28/2001  од 12.07.2001 година, над  Друштвото за про-
изводство и промет �ЛЕДЕР ЕКСПРЕС� Бисерка и др. 
ДОО од Тетово, ул. �127� бр. 11 од Тетово со жиро см-
етка 41500-601-51771 и регистарска влошка 02008146?-
3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи.  
Од Основниот суд во Тетово.                          (15471) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 14/02 од 29.03.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и туризам �АЛЕКСАНДАР-
ТРАВЕЛ-ТРЕЈД� ДОО со седиште на ул. �Горно Лиси-
че� бр. 6, со жиро сметка 40100-601-186290, како и број 
на регистарска влошка 1-31290-0-0-0, при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија и туризам �АЛЕК-
САНДАР-ТРАВЕЛ-ТРЕЈД� ДОО, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од трговскиот регистар  кој го води Основни-
от суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15502) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 443/01 од 09.05.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
транспорт, промет, услуги и производство �БИП КО-
МЕРЦ ТРАНСПОРТ� Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, со седиште на ул. �Горноврановска� бр. 122, со жи-
ро сметка 40100-601-346324,  и регистарска влошка 
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02022582?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за транспорт, промет, услуги и производство 
�БИП КОМЕРЦ ТРАНСПОРТ� Борис ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот кој го води Основниот суд  
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15504) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II. Ст. бр. 240/2002, отворена е стечај-
на постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �ФРАНКФУРТ АМ МАЈН� Шефкет 
ДООЕЛ Скопје  со седиште на ул. �Јајце� бр. 23 и жиро 
сметка 40500-601-84073 па истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги �ФРАН-
КФУРТ АМ МАЈН� Шефкет ДООЕЛ Скопје  
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15505) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со ре-

шение I. Ст. бр. 189/2002 од 13.05.2002 година, е отворе-
на стечајна постапка над должникот Производно тргов-
ско претпријатие �ЕВРОПРОГРЕС� ЦО - увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. �Даме Груев� бр. 5/5-6, и жиро 
сметка 40100-601-35017, и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот ПТП 

�ЕВРОПРОГРЕС� ЦО - увоз-извоз Скопје, со седиште 
на ул. �Даме Груев� бр. 5/5-6, и жиро сметка 40100-
601-35017, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се -

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (15769) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 147/02 од 06.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги �САШИГО� Томе ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Жарко Зре-
њанин� бр. 6-б, со жиро сметка 40100-601-115046,  и 
регистарска влошка 02027763?-8-03-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �САШИ-
ГО� Томе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот кој го води Основниот суд  
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15771) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 183/02 од 06.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија на големо и мало �АЛАТНИЦА МИЛОШЕВ-
СКИ�, Славе и други ДОО извоз-увоз Скопје со седиш-
те на ул. �Перо Наков� бр. 83, со жиро сметка 
300000001075572,  и регистарска влошка 02029108-3-
01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало �АЛАТНИЦА 
МИЛОШЕВСКИ�, Славе и други ДОО извоз-увоз 
Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот кој го води Основниот суд  
Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (15772) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

24/2002 од Кичево, отвори стечајна постапка над дол-
жникот ПУТП �СИМЕКС� - Кичево и истата не се 
спроведува поради немање средства за стечајна маса и 
се заклучува стечајната постапка над наведениот дол-
жник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (15855) 

___________ 
 
Се запира стечајната постапка со решение Ст. бр. 

186/99, од 5.6.2002 година, над стечајниот должник 
Друштво за трговија и услуги Југопромет-Заеднички 
служби ДООЕЛ од Струмица со седиште на ул. �Кли-
мент Охридски� бр. 55. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе 

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението горе наведеното 

Друштво ќе се брише од регистарот на претпријатијата. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (15856) 

___________ 
  
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 40/2002 од 31.05.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТРГОВЕЦ 
ПОЕДИНЕЦ Сузана Стојан  Иванова ТП Босилово, оп-
штина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601-21964 
што се води при Агенцијата за блокирани сметки Стру-
мица, 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 обја-
вувањето 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.                     (15857) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 

Ст. бр. 30/2002  од 21.05.2002 година, е отворена сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ГОГО - Душко ДООЕЛ -Тето-
во, ул. �Беличица� бр. 39, со жиро сметка 41500-601-
12921, што се води при Агенција за работа со блокира-
ни сметки ПЕ - Тетово, запишано во регистарска влош-
ка при Основниот суд Скопје I - Скопје, под рег.влош-
ка 02027202-8-03 и под Т.рег. бр. 11896/99 од 
20.03.2000 година. 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува и се заклучува, поради немање на имот согласно 
член 64 од ЗС. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

брише од регистарот на трговските друштва што се во-
ди при Основниот суд Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (15858) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во 

Струмица под Ст. бр. 17/02 од 30.05.2002 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговец поединец  за 
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трговија на мало Мјузик пулсе Зоран Атанас Крцев ТП од 
Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-67378 што се во-
ди при Агенцијата за блокирани сметки 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 обја-
вувањето 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.                     (15859) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

94/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги БОЖО-БОШКО ДООЕЛ увоз-извоз с. Криво-
гаштани со седиште во Кривогаштани запишан во ре-
гистарска влошка 01010469?-8-03, на Основниот суд во 
Битола, со дејност трговија на мало со леб, печива, ко-
лачи и слатки со жиро сметка 41100-601-51131 во 
Агенцијата за блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради тоа што должникот должел само нему лич-
но, а бил единствен основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (15860) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 133/02 

од 04.06.2002 година, над Друштвото за трговија произ-
водство и услуги Крисми Мило Гошевски и др. Битола 
ул. �Анести Пановски� бр. 10/1, со дејност трговија, и 
жиро сметка 500-1037-20, при Стопанска банка Битола, 
отвори стечајна постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (15862) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 122/02 

од 04.06.2002 година, над ДООЕЛ за производство и 
трговија Пеце Иванов �Филма� ул. �Мукос� бр. 100, со 
дејност услужна, и жиро сметка 290-200000058532, при 
Тетекс Кредитна банка  филијала Битола, отвори сте-
чајна постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (15863) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 254/01 

од 04.06.2002 година, над ДООЕЛ за производство и 
трговија �Нидимал� од с. Новаци, со дејност трговија, 
и жиро сметка 40300-601-86015, при ЗПП - Битола, от-
вори стечајна постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (15865) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 

33/2002 од 09.05.2002 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за промет на големо и ма-
ло увоз-извоз �Девла� ЦО - Кичево со број на жиро 
сметка40320-601-5946 при ЗПП Кичево.  
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Претпријатие �Девла� Кичево поради немање 
на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 
Од Основниот суд во Кичево.                         (15866) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 131/02 

од 06.06.2002 година, над Претпријатието за производ-
ство и трговија �Нас-саб� ПО Битола, ул. �Солунска� 
бр. 77-б, Т.рег. 1-13925, со дејност трговија на мало и 
жиро сметка 40300-601-59327, при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка,  не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (15945) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
Решение II. Ст. бр. 142/00 од 11.06.2002 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет на големо и мало и извоз-увоз 
�ЕЛ-ЕС-ЕМ� Ц.О. Скопје со седиште на ул. �Крсте 
Асенов� бр. 4/1-17, со  жиро сметка бр. 40100-601-
266909 и регистарска влошка 1-24878-0-0-0, при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет на големо и мало и 
извоз-увоз �ЕЛ-ЕС-ЕМ� Ц.О. од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (16084) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

102/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало, Петар Камчески �Д+Д КОР-
ПОРАЦИОН� увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп запишан во 
регистарска влошка 01002084?-8-03-000 на Основен 
суд Битола, со основна дејност трговија на мало во 
продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со 
жиро сметка 300020000202571 во Комерцијална банка 
АД - Скопје Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради што должникот должи само кон единстве-
ниот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16154) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

112/2002 година, отвори стечајна постапка према  дол-
жникот Трговец поединец за превоз на патници на Вла-
до Васил Заткоски ВЛАЗА Т.П. Кривогаштани со се-
диште на ул. �Никола Карев� бр. 5 запишан во регис-
тарска влошка 01010892?-6-06-000 на Основен суд Би-
тола, со дејност превоз на патници во друмскиот сооб-
раќај - слободен со жиро сметка 300020000067450 во 
Комерцијална банка Филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува поради немање на имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.         (16155) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

115/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија Александар Кокароски �ВАРКОМ� увоз-извоз 
Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. �Борка Лопач� 26 
Прилеп, запишан во регистарска влошка 01009682?-8-
03-000 на Основен суд Битола, со основна дејност про-
изводство на метални конструкции и делови на конс-
трукции со жиро сметка 41100-601-9261 во Заводот за 
платен промет. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот должи само на единствениот 
основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16156) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

114/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Претпријатие за производство, промет и услу-
ги, трговија на големо и мало, увоз-извоз �ГОСЛА� 
Прилеп П.О. со седиште на ул. �Горги Димитров� бр. 
85 Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-15037 на 
Окружен стопански суд Битола, со основна дејност 
разни животни продукти и производи за домашна пот-
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реба, жиро сметка 41100-601-26614 во Агенцијата за 
блокирани жиро сметки. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, бидејќи должникот нема имот. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16158) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

100/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, промет и 
услуги Билјана Маркоска ТРГОМАК увоз извоз ДОО-
ЕЛ-Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01001818?-8-03-000 на Основен суд Битола, со основна 
дејност производство на друга горна облека, со жиро 
сметка 4100-601-43073 во ЗПП Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради што должникот должи само кон единстве-
ниот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16159) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

103/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство и трговија, увоз-из-
воз Трајче Петрески СОЛИТ ДООЕЛ Прилеп запишан 
во регистарска влошка 01008077?-8-03-000 на Основен 
суд Битола, со дејност одгледување на живина со жиро 
сметка 300020000014779 во Комерцијална банка - Фи-
лијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16160) 

  ___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица, Ст. бр. 1/96 од 31.5.2002 г. стечајната 
постапка над стечајниот должник ППУТ АТД Комерц 
од Струмица, се заклучува, се разрешува од должност 
стечајниот управник Тодор Партенов од Струмица. 
Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре 

наведеното решение во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на решението во �Службен весник на РМ� 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од судскиот регистар. 
Од Основниот суд во Струмица.        (16161) 

___________ 
 
Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст. бр. 71/02 од 06.06.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец по-
единец Соња Трајко Андонова тп од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 220421100162398 што се води при Маке-
донска банка АД Скопје експозитура 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 обја-
вувањето 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.         (16163) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 120/02 

од 06.06.2002 година, над ДООЕЛ �10-ти мај� Битола 
ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 92/17, дејност угостител-
ство со жиро сметка 40300-601-102943, при ЗПП - фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (16368) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 110/01 

од 06.06.2002 година, над ДООЕЛ �Наши деца� Бито-

ла,  ул. �Васко Карангелевски� бр. 85-3/40, дејност тр-
говија со жиро сметка 40300-601-15026, при ЗПП -  фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка,  но не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (16369) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 262/02 од 19.09.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие �МАКОНА-МН� ДОО 
експорт-импорт Скопје со седиште на ул. �Разловечко 
востание� бр. 5/1-2, и жиро сметка број  40120-601-
360972,  па истата не се спроведува и се заклучува от-
ворената стечајна постапка над должникот Трговско 
услужно претпријатие �МАКОНА-МН� ДОО Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатие при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (16803) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 142/02 

од 12.06.2002 година, над ПП за трговија, транспорт, 
услуги и производство �Транс Рива� Битола, Трег. 1-
17745,  дејност превоз,  жиро сметка 40300-601-73863, 
при ЗПП -  филијала Битола, отвори стечајна постапка,  
не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (16994) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение бр. 165/02 од 

13.06.2002 година, отвори стечајна постапка над Тран-
спортно трговско претпријатие во приватна сопстве-
ност увоз-извоз �Веготранс� п.о. Радовиш и истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се -

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16995) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение бр. 129/02 од 

13.06.2002 година, отвори стечајна постапка над Друш-
твото за трговија, транспорт и услуги АС-Д ДООЕЛ 
Струмица и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (16996) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

97/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Трговско друштво за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз ЛИНГВИСТ Би-
џоски Славко ДОО со седиште на ул. �Кеј 1 ви мај� бр. 
29, Прилеп, запишан во регистарска влошка 
01007985?-3-03-000, на Основниот суд во Битола, со  
основна дејност трговија на мало во продавници со ме-
шовита стока,  жиро сметка 300220000017204 во АД 
Комерцијална банка Скопје - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради престојна неизбежна неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (16997) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И   
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II.Л. бр. 44/02 од 28.03.02 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија �СЕ-
ЛИНА-1� д.о.о. експорт-импорт од Валандово, ул. 
�Маршал Тито� бр. 133 од Валандово со жиро сметка 
41310-601-51878. 
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За ликвидатор се определува лицето Живко Николов 

од Валандово, со стан на ул. �Маршал Тито� бр. 133. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15952) 

___________ 
 
Ликвидаторот Дејан Митров од Гевгелија, ул. �Ми-

ле Пецанов� бр. 20, запишан во судскиот регистар при 
Основен суд Скопје I - Скопје со решение П.трег. бр. 
3096/2002 објавува дека Друштвото за производство , 
трговија , транспорт , шпедиција и услуги БЕЛМОР - 
М Јован ДООЕЛ експорт-импорт  Гевгелија и со број 
на жиро-сметка 200000033495062 отворена при Сто-
панска банка - Филијала Гевгелија е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15955) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 2804/2002 објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги АМБИЕНТ експорт-им-
порт Весна ДООЕЛ Скопје со број на жиро-сметка 
300000000190932 отворена при Комерцијална банка 
АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16073) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4, тел. 454-808 запишан во судскиот 
регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение 
П. трег. бр. 2975/2002 објавува дека Друштвото за про-
изводство, трговија на големо и мало СОКОЛОВА Рад-
ка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број на жиро-
сметка 300000000107318 КБ отворена при Комерцијал-
на банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16074) 

___________ 
 
Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан 

во судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скоп-
је со решение П. трег. бр. 2616/02 објавува дека При-
ватната здравствена ординација, ординација по општа 
медицина УРГЕНТА С Самир Хаџиабдул ДООЕЛ-
Скопје со број на жиро-сметка 300000000713374 отво-
рена при Комерцијална банка 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 од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16109) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд I Л. бр. 93/2002 од 12.04.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за трговија и услуги �СОНИ БАС� увоз-
извоз ЦО - Куманово, ул. �Иво Лола Рибар� бр. 57. 

 За ликвидатор се определува лицето Драган Тасев-
ски од Куманово, со стан на ул. �Живко Чало� бр. 92 и 
тел. 0901/29-535. 
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 послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15872) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 87/02 од 

02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство и трговија Агросеме дооел 
Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (15874) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 75/02 од 

02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за услуги и трговија на големо и мало увоз-
извоз Смилком дооел Радовиш и истата поради немање 
на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (15875) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 83/02 од 

02.04.2002 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија и услуги Злати-
бор Сашко дооел Босилово и истата поради немање на 
имот се заклучува. 

 По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.         (15876) 

___________ 
 
Ликвидаторот Марковски Стојан од Скопје, ул. �11 

Октомври� бб, запишан во Судскиот регистар при Осно-
вен  суд Скопје I - Скопје со Решение П. Трег. бр. 3/2002, 
објавува дека Друштвото ПППУ �ЈУМАК� Скопје со број 
на жиро-сметка 40120-601-243344 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.                                              (15760) 

___________ 
 
Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, запи-

шан во Судскиот регистар при Основен  суд Скопје I - 
Скопје со Решение П. Трег. бр. 1/2002, објавува дека 
Друштвото ПППУ �ПИПИН КОМЕРЦ� Скопје со број 
на жиро-сметка 40100-601-115303, 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 од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15762) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� БР. 68/4, тел. 454-808 запишан во Судскиот 
регистар при Основен  суд Скопје I - Скопје со Реше-
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ние П. трег. бр. 2871/02 објавува дека Друштвото за 
транспорт, трговија и услуги СМАИЛОВИК ТРАНС 
2000 Есад ДООЕЛ увоз-извоз с. Батинци, Скопско со 
број на жиро-сметка 200000032779590 отворена при 
Стопанска банка АД Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15770) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 106/2002 од 8.04.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
�АМИС� експорт-импорт Д.О.О. од Скопје, ул. �Даме  
Груев� бр.  7/7-12, со жиро сметка 40100-601-115548. 
За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихо-

мир од Скопје, со стан на ул. �Симче Настевски� бр. 35 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15773) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л. бр. 425/2001 г. од 26.03.2002 
год., е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �Б и Ч-Про-
мет� ДОО увоз извоз - Скопје, со седиште на ул. �Ни-
кола Карев� бр. 51/1 и жиро сметка 40110-601-202477. 
За ликвидатор се определува лицето Атанасовска 

Љубинка од Скопје, со стан на ул. �Никола Карев� бр. 
51/1. 
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 послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15775) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 102/2002 од 1.04.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало �МГС� Ц.О. увоз-извоз Скопје од Скопје, 
ул. �Киро Димишков� бр. 32, со жиро сметка 40100-
601-350841. 
За ликвидатор се определува лицето Митев Горан од 

Скопје, со стан на ул. �Првомајска� бр. 21-6-17. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15778) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I Л.бр. 277/2001 година донесено од овој суд 
на 14.05.2002 година е завршена ликвидацијата   над 
Производно трговско и услужно претпријатие �БАМ-
БИ.Б.Б� ДОО експорт-импорт - Тетово, со седиште на 
ул. �Маршал Тито� бб, и жиро сметка 41500-601-39955, 
и истото се брише од регистарот на овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (15933) 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 121/02 
од 06.06.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Друштвото за услуги и трговија Амбра увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица, и истата поради немање на имот се 
заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15934) 

___________ 
 
Се отвора ликвидациона постапка  над Трговското 

друштво за трговија Банко ДООЕЛ увоз-извоз с. Бан-
ско, Муртино и истата се заклучува. 
Се распределува имотот на Трговското друштво за 

трговија Банко ДООЕЛ увоз-извоз с. Банско, Муртино 
во вкупна вредност од 1.429.680,00 денари, а кој се сос-
тои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП. бр. 
3157 во КО на с. Банско, општина Муртино со вкупна 
корисна површина од 203 м2 на единствениот содруж-
ник Хасанов Нешад од с. Банско, Муртино. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должникот да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15935) 

___________ 
 
Се отвора ликвидациона постапка  над Трговското 

друштво за трговија Социјалец ДОО увоз-извоз Стру-
мица и истата се заклучува. 
Се распределува имотот на Трговското друштво за 

трговија Социјалец ДОО увоз-извоз Струмица, во 
вкупна вредност од 2.921.510,00 денари, а кој се состои 
од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП. бр. 
1678 во КО на град Струмица на бул. �Маршал Тито� 
бб, во вкупна корисна површина од 126 м2 што прет-
ставува збир од четири делови-удели на основачите, 
односно содружниците. 
Распределбата се врши според односот на номинал-

ните износи на уделите, а меѓу содружниците Абрашев 
Бранко од Струмица со удел од 832.536,00 денари, на 
Цунева Ефимија од Струмица, со удел од 834.810,00 
денари, на Самараков Бранко со удел од 417.340,00 де-
нари и на Љиљана Божинова од Струмица, со удел од 
834.680,00 денари. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должникот да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15936) 

___________ 
 
Се распределува имотот на Друштвото за трговија и 

услуги Три срца ДОО увоз-извоз Струмица со седиште 
на ул. �Благој Мучето� бр. 12, во Струмица во вкупна 
вредност од 1.314.180,00 денари кој се состои од дело-
вен простор кој се наоѓа на парцела КП бр. 1679/1 во 
КО на град Струмица и тоа на ул. �Благој Мучето� бр. 
12 со вкупна корисна површина од 2029 м2 што прет-
ставува дел-удел на основачот Панов Илија. 
Ликвидационата постапка на Друштвото за трговија 

и услуги Три срца ДОО увоз-извоз Струмица се заклу-
чува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должникот да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15937) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 95/02 од 

04.05.2002 година, отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието за приватна сопственост за производ-
ство, трговија на големо и мало со увоз-извоз и угости-
телство �Влаир� п.о. с. Јакимово, Виница и истата по-
ради немање на имот се заклучува. 
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По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (15938) 

___________ 
 
Ликвидаторот на Трговското друштво за промет и 

услуги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје с. 
Драчево, ул.�Партизански пат -2� бр. 2,  запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П.Трег.бр. 3147/02  од 31.05.2002 годи-
на, објавува дека Трговското друштво за промет и ус-
луги НЕДРА Станика ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
�Партизански пат-2� бр. 2, с. Драчево, со жиро сметка 
300000000610263, при Комерцијална банка а.д. 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 три месеци  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (15887) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л.бр. 123/2002 од 29.04.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатието за производство, промет и услуги �МАН САР 
ТРЕЈД� ДОО  увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
�Славка Димова� бр. 2-б, и жиро сметка 40100-601-
349443. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50/3-4.  
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикува доверителите да ги пријават своите побарува-
ња во рок кој не може да биде подолг од три месеци од 
денот на последната објава.   
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.    (15888) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л.бр. 120/02 од 17.04.2002 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот  
Претпријатие за производство, внатрешна и надвореш-
на трговија на големо и мало �ЈАША-ПРОМ� ц.о. од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-178416. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 

од Скопје, бул. �Јане Сандански� бр. 50-3-4.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (15889) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2390/2002 од  21.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02038446?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за трго-
вија на големо и мало, услуги и шпедиција МАП, Пи-
вара ДООЕЛ, Скопје ул. �810� бр. 3-а, Скопје. 
За ликвидатор се запишува Ратко Чадиковски и се 

запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.           (16082) 

___________ 
 
Ликвидаторот на Ратко Чадиковски од Скопје, бул. 

�Јане Сандански� бр. 90/5-5, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-

ние П.Трег.бр. 2390/2002  од 21.05.2002 година, објаву-
ва дека Друштвото за трговија на големо и мало, услу-
ги и шпедиција МАП, Пивара ДООЕЛ, Скопје ул. 
�810� бр. 3-а, и со број на жиро сметка 
200000035438554, отворена при Стопанска  банка АД 
Скопје е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена  од  последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (16083) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3282/2002 од 31.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02020367?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за внат-
решен и надворешен промет ФОНИ-КОМПАНИ трифун 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Трајко Китанчев� 
бр. 32. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Локовски 

Трифун. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3282/2002.                                                   (16180) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3171/2002 од 28.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02004908?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Трговското друштво 
за производство, трговија и услуги МАДИСА Лидија  
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Кавадарска� бр. 6. 
Се запишува ликвидаторот Лидија Атанасовска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3171/2002.                                                   (16181) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3063/2002 од 17.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02025640?-1-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Јавното трговско 
друштво за промет со стоки и услуги МИКИ-ТРЕЈД Ди-
митар Гаџевски и др. увоз-извоз Скопје, ул. �Водњан-
ска� бб. 
Се запишува ликвидаторот Илија Ристески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3063/2002.                                                   (16182) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3096/2002 од 21.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033667?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија, транспорт, шпедиција  
и услуги БЕЛМОР-М Јован ДООЕЛ експорт-импорт 
Гевгелија, ул. �Миле Пецанов� бр. 20. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, трговија, транспорт, 
шпедиција  и услуги БЕЛМОР-М Јован ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Гевгелија, ул. �Миле Пецанов� бр. 20. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3096/2002.                                                   (16183) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2876/2002 од 21.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02009153?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги ХРОНОС Снежана ДООЕЛ 
Скопје, ул. �Ѓорче Петров� бр. 71, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Снежана Русоманова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2876/2002.                                                   (16184) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2804/2002 од 27.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02022262?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги АМБИЕНТ експорт-импорт Весна ДООЕЛ Скоп-
је, ул. �Коста Шахов� бр. 6, Скопје. 
За ликвидатор се именува Петрески Мирко и се за-

пишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2804/2002.                                                   (16185) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2975/2002 од 30.04.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02034443?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на 
големо и мало СОКОЛОВА Радка ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. �Љуботенски пат� бр. 48 б. 
За ликвидатор се запишува Мирко Петрески и се за-

пишува престанок со работа на ДООЕЛ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2975/2002.                                                   (16186) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2030/2002 од 21.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02019421?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар ликвидаторот на Друштвото за трговија на 
големо и мало БИБАН ТРЕЈД Зоран ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. �Народен фронт� бр. 23/4-15, Скопје. 
Запишување на ликвидатор: Димитровска Мирјана, 

ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, Скопје, тел. 171-599. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2030/2002.                                                   (16188) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02027012?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот на Трговското друштво 
за производство, посредување, транспорт, шпедиција и 
трговија на големо и мало РУЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. �III Македонска бригада� бр. 73 б. 
За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 

Ефтим Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2916/2002.                                                   (16189) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2803/2002 од 16.05.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032997?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа 
на Друштвото за производство, промет и услуги Д2 ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Фрањо Клуз� бр. 2/2-14. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на: Друштво за производство, промет и услуги Д2 ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Фрањо Клуз� бр. 2/2-14. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2803/2002.                                                   (16190) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 96/02 од 28.03.2002 го-
дина. е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за промет на големо и мало �ЉУМА-
ПРОМЕТ� ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. �126� бр. 22, 
со жиро сметка 41500-601-17816. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски, Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222. 
Се покануваат 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 об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (16370) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 87/2002 од 28.03.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие за промет на големо и мало �ОР-
ТАК-КОМЕРЦ� ДОО експорт-импорт-Тетово, ул. 
�142� бр. 38 и жиро сметка 41500-601-10857. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски од Тетово, ул. �Благој Тоска� бр. 222. 
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 об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (16371) 

__________ 
 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 97/2002 од 02.04.2002 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Трговско претпријатие на големо и мало �НИ-
ЈАЗИ КОМЕРЦ� увоз-извоз ЦО-Тетово, ул. �Љуботен-
ска� бр. 6, со жиро сметка 41500-601-29962. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски 

од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 222 и тел. 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 об-
јава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.        (16372) 

__________ 
 

Ликвидаторот Душко Кировски од Тетово, ул. �Љу-
бо Божиноски-Пиш� бр. 66, објавува дека со решение-
то I. Л. бр. 145/2002 од 21.05.2002 година, при Основ-
ниот суд Скопје I -Скопје, отворена е ликвидациона 
постапка над должникот Друштво за производство, тр-
говија и услуги КРАЉ експорт-импорт Нади и други 
ДОО-Тетово, со жиро сметка бр. 280-0100000022-48, 
Алфа банка-Скопје, мигрирана од ЗЗП-Тетово, со бр. 
41500-601-60410. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, а најдоцна 30 
дена од последното објавување. 
Од ликвидаторот.          (16373) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 

236, во м.в. �Нерзини� класа 2, во површина од 1322 
м2, КО Раброво, во сопственост на Грошева Катерина 
од Скопје, евидентирано во Имотен лист бр. 274 изда-
ден од ДЗГ - Одделение за премер и катастар Валандо-
во, за цена од 30,00 денари од 1 м2. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Соња Стојчева, ул. �Маршал Тито� бб, Ва-
ландово.                                                                   (15286) 
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Се разменува земјоделско земјиште нива во м.в. �Гу-

меница� лоцирана на КП бр. 1197/3 со површина од 204 
м2, сопственост на Гелески Петре и Стефоски Ѓорѓи од 
Охрид с. Елшани за пасиште во м.в. �Св. Мартинија� ло-
цирано на КП. бр. 841/1 со површина од 322 м2, сопстве-
ност на Стојоска Цвета од Охрид, с. Елшани. 
Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие 

земјиште граничи со земјиштето што се продава пис-
мено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќа-
ње 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. �Македон-
ски Просветители� бр. 8 (мезанин)                       (15288) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште построено на КП 

број 426/1, план 6, на место викано �Касам Јабука�, ни-
ва четврта класа со вкупна површина од 475 м2, во К.О. 
Вучи Дол, сопственост на Трајанка Станојковска од 
Скопје, според Поседовен лист број 2826 за К.О. Вучи 
Дол за цена од 300,00 денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседи чие земјиште 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                                   (15356) 

___________ 
 
Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 

општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата КП бр. 1454/3 пасиште прва 
класа во место викано �Долни Ограгје� со површина од 
вкупно 400 м2 КО Кадино дека сопственикот Велков-
ски Цветко со живеалиште во с. Кадино, Скопје, наве-
дената парцела ја продава по цена од 150,00 денари по 
еден м2. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување предвидено во Законот 
за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена 
од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопро-
дажната цена во нотарски депозит. Во спротивно про-
давачот ќе ја продаде на друг купувач. 

                                                                            (15341) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште - нива на К.П. 

број 660/56, план 7, скица 11 во К.О. Оризари, место 
викано �Црвливица� нива 2 класа со површина од 285 
м2, сопственост на Павиќевиќ Љубиша, според Поседо-
вен лист број 1961 на К.О. Оризари за цена од 320,00 
денари за метар квадратен. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мери Весова, на ул. �Ѓорче Петров� бр. 10-
а, локал 2, Скопје.                                                   (15245) 

___________ 
 
Се продава 1/2 идеален дел од недвижен имот- зем-

јоделско земјиште, построено на КП бр. 2738 план 014 
скица 029 место викано �Мел�, култура нива, класа 5, 
со површина од 2673 м2, КО Мирковци сопственост на 
Каровски Оливер за цена од 7.250 евра во денарска 
противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседи чие земјиште се  граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенстве-
но купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје.              

                                                                            (15263) 
___________ 

 
Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-

те-нива, кое лежи на КП број 499/2, план 7, скица 3, 
место викано �Рамниште�, класа 5 (петта), на КО 
Осинчани, во вкупна површина од 4972 м2, сопстве-
ност на Богдановски Драган, ул. �Сава Ковачевиќ� бр. 
19/17, Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 
270, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство на купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Весна Стојчева, ул. �Иван Козаров� бр. 14, 
општина Кисела Вода, Скопје.                              (15274) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: на К.П. бр. 

15 во место викано �Царевица�, ливада 6 класа во 
вкупна површина од 300 м2; К.П. бр. 15 во место вика-
но �Царевица�, нива 6 класа во вкупна површина од 
2500 м2; К.П. бр. 15 во место викано �Царевица�, па-
сиште 5 класа во вкупна површина од 2100 м2; и К.П. 
бр. 15 во место викано �Царевица�, нива 4 класа во 
вкупна површина од 2000 м2, сите заведени во Поседо-
вен лист бр. 692 за КО Лисиче, сопственост на Веселин 
Андреевски од Велес, за цена од 42.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марија Хаџи Петрушева, ул. �Солунска� 
бр. 3, Велес.                                                             (15479) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште 

на КП бр. 204, план 003 скица 002, м.в. �Лозја� Катас-
тарска култура 14000, класа 3, во површина од 2114 м2 
евидентирана во имотен лист број 21 за КО Мало Ко-
њари, сопственост на Мишеска Недан Писана, Мише-
ски Борис Драган, Мишески Борис Здраве, Мишески 
Борис Благоја, Мишески Борис Љубе и Мишески Бо-
рис Софрониа сите од с. Мало Коњари, Прилеп. 
Купопродажната цена на горенаведениот имот из-

несува 31.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање 

на депозитот во висина на износот на продажната цена 
да ја достават  до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, 
бул. �Гоце Делчев� зграда Македонија, локал 14. 

                                                                            (15480) 
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Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Демир Капија. Парцела број 5177 во место ви-
кано �Болницата� Интензивно лозје со површина од 
1200 м2 во Катастарска општина Демир Капија. 
Парцела број 5178 во место викано �Болницата� 

Пасиште со површина од 240 м2 во Катастарска општи-
на Демир Капија. 
Сопственост на Каранфилов Добри од Демир Капи-

ја, ул. �Партизанска� бр. 28 Б. Цена на продажба 
39.500,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал 
Тито� бр. 138.                                                          (15481) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 

бр. 3/3 нива од 8 класа на м.в. �Селиште� во површина 
од 500 м2 запишана во П.Л. бр. 632 за К.О Речане сопс-
твеност на Муча Ахмет Ферит од Гостивар за купопро-
дажна цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. 
�Кеј Братство� бр. 5-А.                                         (15482) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

број 1645 дел 1 во м.в. �Сарика� класа 3, во површина 
од 2458 м2 и нива на КП број 1646 м.в. �Сарика� класа 
3, во површина од 1685 м2 по цена од 40,00 денари за 
метар квадратен, по Имотен лист број 14059 за КО 
Прилеп, сопственост на Мирчески Илија Петар, Мир-
чески Илија Коце и Мирчески Илија Милан од Прилеп, 
ул. �С. Апостолски� бр. 9.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и сопствениците на  граничните парцели чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на излегувањето  во �Службен 
весник на Република Македонија�, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки� бр. 2, Прилеп.                                              (15483) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, 

К.П. бр. 3881, план 020, скица 005, м.в. �К. Крстев�, 
култура нива, класа 3, со вкупна површина од 2 307м2 
и тоа 1/4 идеален дел, во сопственост на Благој Димов-
ски, евидентирано во Имотен лист бр. 517, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, одделение за 
премет и катастар Кавадарци, за цена од 35.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (15877) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште во КО Возарци, 
К.П. бр. 711, план 004, скица 014 м.в. �Црешново�, кул-
тура-лозје, класа 5, со вкупна површина од 4290 м2 и 
КО Возарци, К.П. бр. 712, план 004, скица 014, м.в. 
�Црешново�, култура-нива, класа 6, со вкупна површи-
на од 1 865м2, во сопственост на Косте Андов и Камче 
Андов, евидентирани во Имотен лист бр. 328 и 50, из-
дадени од Државниот завод за геодетски работи, одде-
ление за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
55.000,00 денари. 
Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-

ници, сосопствениците и соседите чие земјиште грани-
чи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (15878) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 596, 
план 5, м.в. �Воденичиште�, култура нива, класа 3, со 
површина од 1 741 м2, запишана во Поседовен лист бр. 
205, за КО Орман, сопственост на Пирков Мирко, за 
цена од 500.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански Од-
реди� 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (15782) 

__________ 
 

Се продаваат идеални делови од недвижен имот-
лозје, класа 2, во м.в. �Нерешко Долче�, К.П. бр. 439, 
план 3, скица 5а. Вкупната површина изнесува 2 054 
м2, КО Д. Водно, во ПЛ бр. 20, сопственост на Трпчев-
ски Љупчо, по цена од 11,00 евра во денарска против-
вредност по квадратен метар. 
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот 
износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, 
ул. �Дрезденска� бр. 15, локал 10, општина Карпош, 
Скопје.                          (15783) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 
пасиште, класа 2, на К.П. бр. 169, за КО Жабјани, запи-
шан во ПЛ 226, за КО Жабјани, на м.в. �Долни Лива-
ди�, и тоа идеален дел од 18/40 идеални делови или по-
вршина од 4 337м2, од вкупната површина која изнесу-
ва 9 637м2, сопственост на Николовски Благоја од с. Г. 
Оризари, преку полномошникот Николовски Ѓорги од 
Битола, ул. �Александар Турунџиев� бр. 3/40, за вкуп-
на купопродажна цена од 25,00 денари од 1м2 или 
вкупна купопродажна сума од 108.425, 00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купување. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот М-Веселинка Здравкова од Битола, ул. 
�Мечкин Камен� бр. 20, Битола.         (15940) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште, нива на К.П. бр. 
4162, во м.в. �Мера�, план 9, скица 65, класа 3, со повр-
шина од 1 020м2, КО Пирава, во сопственост на Леков-
ска Софија, евидентирано во Поседовен лист бр. 1172, 
издаден од ДЗГ-одделение за премер и катастар Валан-
дово, за цена од 20.000,00 денари од 1м2. 
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-

твеници и соседите чие земјиште 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Соња Стојчева, ул. �Маршал Тито� бб, Ва-
ландово.                          (15942) 

__________ 
 
Се продава недвижен имот - 1/2 идеален дел од неп-

лодно земјиште со вкупна површина 3280 м2, што се 
наоѓа на КП 551/3, м.в. �Ѓупријан�, КО Батинци, сопс-
твеност на Драган Мaлетиќ од Скопје.  
Се повикуваат  сопственикот и сопствениците на 

парцелите што граничат со наведената парцела, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на Република Македонија�,  доколку 
се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвиж-
ност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите  го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, на ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ �Стара Рампа�)                                              (16234) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 

број 1733 дел 1 во м.в. �Сарика� класа 3, во површина 
од 1677 м2 и нива на КП број 1734 м.в. �Сарика� класа 
3, во површина од 2539 м2 по цена од 20,00 денари од 
метар квадратен, од Имотен лист број 2137 за КО При-
леп, сопственост на Петрески Богоев Славе од Скопје, 
ул. �С. Војвода� бр. 3.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците како и сопствениците кои граничат  со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на оваа понуда во �Службен весник на 
РМ�, да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-

ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. �Јоска Јорда-
носки бр. 2, Прилеп.                                               (16973) 

___________ 
 
Сопственикот Блажо Донов од Скопје, на ул. �Тео-

досиј Синаетски� бр. 30-А, продава земјоделско зем-
јиште 4 класа, површина од 403 м2, м.в. �Кисела Јабол-
ка�, КП. 424/3  КО Волково, заведено во П. Лист бр. 
833, за цена од 500 денари по м2. 
Се повикуваат лицата со првенство на купување да 

се јават на тел. 384-101, кај сопственикот, во рок од 30 
дена, во колку се заинтересирани за купување. Во 
спротивно го губат правото на првенство.           (16948) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП 

бр. 1995/1, в.м. �Круши�, кл. 6 со површина од 1880 м2 
за цена од 20.000 денари заведено на Имотен лист број 
12 КО Марена, сопственост на Симеон Темков од с. 
Марена Кавадарци, ул. �Партизанска� број 1. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопственици и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
до нотар Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. 
�7-ми Септември� бр. 41. Во спротивно ќе се сметат 
дека не се заинтересирани за купување.              (16164) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот од 2531 м2 на КП број 

303/1, план 7, скица 18, викано место �Чука�, култура 
нива, класа 6, во Катастарска општина Караслари, и 
недвижен имот од 1249 м2, на КП број 302/2, план 7, 
скица 18, викано место �Чука�, култура и лозје, класа 
4, во Катастарска општина Карaслари, заведени во По-
седовен лист број 217, сопственост на Спасовски Ата-
нас од Велес, со стан на ул. �Благој Ѓорев� бр. 67/5, за 
цена од 945 000,00 денари.  
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Сл. весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда-
та. Во спротивно, го губат правото на првенствено ку-
пување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотар Магдалена Ордева на ул. �Владимир Назор� 
бр. 2, Велес.         (16165)                             

___________ 
 
Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, 

построено на КП бр. 830/3 план 4 скица 11, место вика-
но �Долно Поле Кочинар�, култура нива, класа 7, со 
површина од 518 м2, КО Морани сопственост на Не-
шова Петранка за цена од 124.320,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твеници и граничарите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. 

            (15967)                           
_______________________________________________ 

 
М А Л И  О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1419090/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Крстевски Александар, ул. "Негоричанска" бр. 21,  
Скопје.                                                                (16000) 
Пасош бр. 1260962/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Узунова Антонија, ул. "О. Прица" бр. 16, Скопје. 

                                                                    (16004) 
Пасош бр. 1705312 издаден од СВР-Тетово на име 
Незири Реџеп, Рогле, Тетово.                      (16028) 
Пасош бр. 1706857/02 издаденод СВР-Тетово на име 
Незири Сокољ, с. Рогле, Тетово.                      (16029) 
Пасош бр. 1322685 издаден од УВР-Скопје на име 
Драган Иванов, ул. "АВНОЈ" бр.58/32,Скопје.      16030 
Пасош бр. 1355191 издаден од УВР-Скопје на име 
Костовски Киро, ул. "Х.Т. Карпош" бр. 48, Скопје. 

                                                                    (16062) 
Пасош бр. 1277430 издаден од СВР-Тетово на име 
Арифи  Салји, с. Шипковица, Тетово.       (16063) 
Пасош бр. 1597438/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Љачи Беким, ул. "К. Асенов" бр. 24/1-3, Скопје. 

                                                                    (16065) 
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Пасош бр. 1680651/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Селим Суварес, ул. "Гарибалди" бр. 12, Скопје. 

                                                                    (16072) 
Пасош бр. 0554864 издаден од УВР-Скопје на име 
Аврамовска Сузана, ул. "К. Фетак" бр. 15, Скопје. 

                                                                   (16079) 
Пасош бр. 1040382/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Џемаиловски Ружди, с. Црн Врв, Скопје.               16093 
Пасош бр. 705550/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Емине Иљаз, ул. "Брсјачка Буна" бр. 137-б, Скопје. 

                                                                    (16103) 
Пасош бр. 1084108/98 издаден од СВР-Тетово на име 
Халими Блерим, ул. "108" бр.54, Тетово.                16132 
Пасош бр. 1207898 на име Павлески Стамболе, Ки-
чево.                                                            (16139) 
Пасош бр. 1308406 на име Лиманоски Насер, с. Шу-
тово, Кичево.                                                     (16140) 
Пасош бр. 944984 на име Ѓоргева Савче, ул. "В. Поп 
Јорданова" бр. 52, Штип.                                      (16142) 
Пасош бр. 083543 на име Паскоски Гоце, Охрид. 
                                                                   (16147) 
Пасош бр. 0029750 на име Илиева Слободанка, с. 
Фурка, Гевгелија.                                                   (6945) 
Пасош бр. 802694 на име Давутовски Сеидо, ул. 

"Козјак" бр. 16, Битола.                                          (14531) 
Пасош бр. 526527 на име Муса Тасим, с. Добовјани, 
Струга.                                                                     (15131) 
Пасош бр. 1065088 на име Рочоски Јурем, с. Долна 
Белица, Струга.                                                       (13164) 
Пасош бр. 1401282 на име Селмани Џеваир, с. Чоло-
пек, Тетово.                                                             (12462) 
Пасош бр. 1419239 издаден од УВР-Скопје на име 
Ристиќ Владана, бул. "АСНОМ" бр. 30/2-3, Скопје. 

                                                                    (16157) 
Пасош бр. 1449268/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Али Џевџет, ул. "Дижонска" бр. 17/28, Скопје. 

                                                                    (16249) 
Пасош бр. 351576/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Веска Чаповска, ул. Васил Левски бр. 9, Скопје.  

                                                                   (16250) 
Пасош бр. 1708552/02 издаден од УВР-Скопје на име 
Мирјана Иванова Бојаџиевска, ул. "В. Карангелески бр. 
19/23, Скопје.                                                      (16258) 
Пасош бр. 1388138 на име Цветкоска Александра, ул. 

"Ц. Коњарец" бр. 56, Прилеп.                       (16313) 
Пасош бр. 1470276 на име Михаилов Васе, ул. "Пар-
тизанска" бр. 11, Струмица.                      (16332) 
Пасош бр. 1656264 на име Поп-Гонов Трајче, Гевге-
лија.                                                                   (16333) 
Пасош бр. 695889 на име Тони Каракамишев, ул. "Д. 
Лахчански" бр. 41/51, Битола.                      (16335) 
Пасош бр. 1284905/99 на име Јаја Рахим, с. Шипко-
вица, Тетово.                                                    (16340) 
Пасош бр. 1356277/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Бекири Ридван, бул. "Македонско Косовски Бригади" 
42/40, Скопје.                                                     (16346) 
Пасош бр. 1426288/00 на име Беба Ментар, ул. "Бо-
рис Кидрич" бр. 117/3/1, Гостивар.                       (16397) 
Пасош бр. 1627591 на име Бесарт Аме, ул. "8-ми Сеп-
тември", Дебар.                                                     (16401) 
Пасош бр. 1686519 издаден од УВР-Куманово на име 
Ајвазовиќ Хајруш, с. Опае, Куманово.                 (16414) 
Пасош бр. 1257838/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Сами Исмани, с. Глумово, Скопје.                       (16417) 

Пасош бр. 1328600/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Демировски Северџан, ул. "Динска" бр. 26, Скопје.  

                                                                   (16421) 
Пасош бр. 1691862 издаден од УВР-Скопје на име Ре-
џепи Абедин, ул. "3" бр. 2, с. Идризово, Скопје. 

                                                                    (16423) 
Пасош бр. 680126/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Јовановиќ Миодраг, ул. "Благоја Стефковски" бр. 27/1-
12, Скопје.                                                     (16426) 
Пасош бр. 1560085 на име Асани Арменд, с. Чегране, 
Госивар.                                                         (16338) 
Пасош бр. 1367386/00 издаден од СВР-Виница на име 
Илчо Атанасов, ул. "Г. Прличев" бр. 20, Виница.  

                                                                  (16448) 
Пасош бр. 1447014/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Здравковски Марко, ул. "Кратовска" бр. 17, Скопје.     

                                                                (16492) 
Пасош бр. 1517202 издаден од УВР-Скопје на име 
Феризи Али, ул. "Слан Дол" бр. 10, Скопје.        (16493) 
Пасош бр. 1473921/00 издаден од СВР-Тетово на име 
Сервет Рустеми, с. Камењане, Тетово.                 (16495) 
Пасош бр. 1414263/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Орхан Љоки, с. Визбегово, Скопје.                      (16546) 
Пасош бр. 1331938 издаден од УВР-Куманово на име 
Сулејмани Љиридон, ул. "11-ти Октомври" бр. 70-А, 
Куманово.                                                     (16682) 
Пасош б. 1005650 издаден од УВР-Скопје на име Рус-
темовски Сабит, ул. "Вуковарска" бр. 15, Скопје. 

                                                                    (16686) 
Пасош бр. 1351037 на име Харун Мемети, с. Џепчиш-
те, Тетово.                                                                (9490) 
Пасош бр. 1552006/01 издаден-а од УВР-Скопје на 
име Лидија Трајковска, ул. "П. Јанчевски" бр. 23-б, 
Скопје.                                                                    (16769) 
Пасош бр. 1551851/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Владо Трајковски, ул. "П. Јанчевски" бр. 23-б, Скопје.
                                                                   (16770) 
Пасош бр. 1244286/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Веби Меџитовски, с. Црн Врв, Скопје.    (16851) 
Пасош бр. 1289376/99 издаден од СВР-Велес на име 
Драган Цанев, ул. "Коле Цветков" бр. 59, Велес. 

                                                                    (16893) 
Пасош бр. 1131783/98 издаден од УВР-Тетово на име 
Ресми Хасани, с. Доброште, Тетово.       (16904) 
Пасош бр. 1480825 издаден од УВР-Виница на име 
Гаврилов Андреј, ул. "Маршал Тито" бр. 43, Виница.   

                                                                               (16936) 
Пасош бр. 1241421 на име Амет Куртиши, с. Порој, 
Тетово.                                                                    (16938) 
Пасош бр. 1201213 на име Моника Стоименовска, 
Виница.                                                                   (16945) 
Пасош бр. 734490/95 издаден од СВР-Тетово на име 
Јакупи Хакик, ул. "Г. Делчев" бр. 21, Тетово.     (16949) 
Пасош бр. 1485969/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Арифи Гзим, ул. "169" бр. 20, Тетово.                  (16950) 
Пасош бр. 1144010/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Мурати Виѓилент, ул. "168" бр.33,Тетово.             16951 
Пасош бр. 1285159/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Алими Агрон, с. Непроштено, Тетово.                (16953) 
Пасош бр. 0738743 издаден од СВР-Тетово на име 
Алити Екрем, ул. "Р. Цониќ" бр. 127, Тетово. 16960 
Пасош бр. 1178672 на име Саиди Меди, с. Лопате, 
Куманово.                                                              (16943) 



18 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 43 
 
Пасош бр. 890346издаден од УВР-Скопје на име Аб-
дула Шехи, ул. "А. Турунџиев"бр. 49-а, Скопје. 

                                                                               (17039) 
Пасош бр. 1280707 на име Бабулова Сузана, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 85, Струмица.                                    (14036)  
Пасош 1046471 издаден од УВР-Куманово на име Зе-
нел Гаши, Черкеско Село, Куманово.       (17021) 
Пасош 211093 издаден од УВР-Скопје на име 
Рамиќевиќ Нермин, ул. "Методија Митевски" бр.13/6, 
Скопје.                                                                    (17043) 
Пасош 1192770 издаден од УВР-Скопје на име Рами-
ќевиќ Неркеса, ул. Методија Митевски бр. 13/6, Ско-
пје.                                                                   (17047) 
Пасош 1285463 издаден од УВР-Тетово на име Нагип 
Џабири, с.Палатица, Тетово.                      (17055) 
Пасош 1178696 издаден од УВР-Куманово на име Су-
лејмани Џавит, с. Лопате, Куманово.       (17058) 
Пасош бр. 1466788 издаден од УВР-Струмица на име 
Стојменова Жаклина, ул. "Крсте Мисирков" бр. 22, 
Струмица.                                                    (17067) 
Пасош бр. 1673533 на име Лога Арта, Струга. 
                                                                    (17078) 
Пасош бр. 1337804 на име Дурмиш Илиријана, Ско-
пје.                                                                   (17079) 
Чекови од тековна сметка бр.150-53 од бр. 17322-01 
до 1732205 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Неловски Кире, Скопје.                       (16118) 
Чекови од тековна сметка бр. 3106681 од бр. 5342-3-

02 до бр. 5342305 и бр. 3688878 издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Бабиќ Јулија, 
Скопје.                                                                    (16475) 
Чекови од тековна сметка бр. 9735338 од бр. 5338383 
до бр. 5338391, бр. 5338379, бр. 5338380, бр. 5338381 и 
бр. 226382 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ризовски Марјан, Скопје.                          (16717) 
Чекови од тековна сметка бр. 0000203961 (11) чека 
издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на 
име Забазновска Виолета, Охрид.                         (16813) 
Чекови од тековна сметка со бр. 6268163 и бр. 611-

5235 на име Димитријевски Влајко,Гостивар. 16846 
Работна книшка на име Рамадан Сали, Скопје. 
                                                                    (16031) 
Работна книшка на име Крстев Сашо, Скопје. 
                                                                    (16032) 
Работна книшка на име Ментор Ајрулаи, Струга. 
                                                                    (16038) 
Работна книшка на име Великоски Гоце, с. Лескоец, 
Охрид.                                                                    (16039) 
Работна книшка на име Керман Зендели, с. Матејче, 
Куманово.                                                     (16048) 
Работна книшка на име Неџат Селими, с. Грчец, Ско-
пје.                                                                    (16059) 
Работна книшка на име Марковска Маја, Св. Николе.

                                                                    (16061) 
Работна книшка на име Галевска Лидија, Битола. 
                                                                    (16077) 
Работна книшка на име Андреевска Тања, Скопје. 
                                                                    (16086) 
Работна книшка на име Косара Ангелоска, Радовиш.

                                                                    (16101) 
Работна книшка на име Алексова Јасмина, ул. "Ле-
нинова" бр. 271/10, Велес.                       (16104) 
Работна книшка на име Мишкоски Ѓоре, Прилеп. 
                                                                    (16116) 

Работна книшка на име Назим Сајноски, Струга. 
                                                                    (16121) 
Работна книшка на име Исмаил Беќири, с. Нереште, 
Тетово.                                                       (16135) 
Работна книшка на име Ристеска Ирена, Скопје. 
                                                                    (16152) 
Работна книшка на име Андоновски Жарко, Скопје.

                                                                   (16171) 
Работна книшка на име Авдула Бафќари, с. Арачи-
ново, Скопје.                                                     (16187) 
Работна книшка на име Грнчаровски Добре, Битола.

                                                                    (16276) 
Работна книшка на име Тодоровски Мирослав, Скоп-
је.                                                                   (16278) 
Работна книшка на име Лидија Јошеска, с. Кутрети-
но, Демир Хисар.                                       (16281) 
Работна книшка на име Ивановски Љубиша, Прилеп.

                                                                    (16295) 
Работна книшка на име Амети Меџаит, Скопје. 
                                                                    (16428) 
Работна книшка на име Арсовски Маријан, Скопје. 
                                                                    (16491) 
Работна книшка на име Дејан Цветковиќ, с. Труба-
рево, Скопје.                                                    (16494) 
Работна книшка на име Есад Муковиќ, с. Баринци, 
Скопје.                                                  (16499) 
Работна книшка на име Имран Бекири, Скопје. 
                                                                   (16500) 
Работна книшка на име Бајруш Османи, Скопје. 
                                                                    (16501) 
Работна книшка на име Насер Буњак,Скопје.16509 
Работна книшка на име Најдоска Светлана, Крушево.

                                                                    (16512) 
Работна книшка на име Србиновска Суза, ул. "Раш-
танска" бр. 2-А,  Г. Оризари, Битола.        (16514) 
Работна книшка на име Виолета Стојаноска, ул. "В. 
Стефоски" бр. 38, Охрид.                        (16515) 
Работна книшка на име Ментор Зеќири, с. Лојане, 
Куманово.                                                    (16518) 
Работна книшка на име Афродита Камберовска, ул. 

"Јоско Илиевски" бр. 2, Куманово.            (16523) 
Работна книшка на име Ќамуран Рашити, с. Љуботен, 
Скопје.                                                     (16529) 
Работна книшка на име Јованчева Елизабета, ул. 

"Ударничка" бр. 6/18, Св. Николе.        (16547) 
Работна книшка на име Ѓоргиев Ѓорге, Гевгелија. 
                                                                   (16548) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Силвана, ул. "Н. Н. 
Борче" бр. 20, Прилеп.                       (16566) 
Воена книшка на име Елисковски Диме, ул. "К. Не-
делков" бр. 15, Велес.                                     (16034) 
Работна книшка на име Станковска Драгица, Скопје.

                                                                    (16812) 
Работна книшка на име Хусамедин Буши, Скопје. 
                                                                   (16818) 
Работна книшка на име Јуксер Усеин,Скопје.16836 
Работна книшка на име Тони Величковски, Ско-пје.

                                                                    (16888) 
Работна книшка на име Омеровиќ Мехо, Скопје. 
                                                                    (16922) 
Работна книшка на име Авни Јашари, Куманово. 
                                                                   (16964) 
Работна книшка на име Шијкаковиќ Благоја, Скопје.

                                                                   (17011) 
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Работна книшка на име Ефадаоски Аднан, с. Лажани, 
Прилеп.                                                      (17019) 
Работна книшка на име Вендијовска Анета, ул. 

"Кланица" бр. 3/9, Битола.                          (17027) 
Работна книшка на име Маџароски Јован, Струга. 
                                                                    (17028) 
Работна книшка на име Ќура Кујтим,Струга.    17029 
Работна книшка на име Рашид Уриме, Струга. 
                                                                               (17030) 
Работна книшка на име Владо Петрушевски, Скопје.

                                                                    (17033) 
Работна книшка на име Мицковска Елизабета, Ско-
пје.                                                                   (17036) 
Работна книшка на име Тоска Мевлада, Струга. 
                                                                   (17037) 
Работна книшка на име Ристе Трајковски, ул. "11- ти 
Септември" бр. 25-а 2-12, Кичево.            (17038) 
Работна книшка на име Нуртен Азири, ул. "С. Стан-
ковски" бр. 16, Крива Паланка.          (17049) 
Работна книшка на име Љупка Ристовска, Скопје. 
                                                                    (17056) 
Работна книшка на име Михајловска Соња, ул. "И. Л. 
Рибар" бр. 3, Битола.                       (17084) 
Работна книшка на име Бекири Бајрам, Гостивар. 
                                                                   (17089) 
Работна книшка на име Маркоска Анета, ул. "Б. Кид-
рич", Гостивар.                                     (17090) 
Воена книшка на име Гаврил Пероски, Тетово. 
                                                                    (16129) 
Воена книшка на име Јованоски Тони,Охрид.16150  
Воена книшка на име Мисајлоски Бранко, Тетово. 
                                                                   (16502) 
Воена книшка на име Душан Анѓелкоски, Тетово. 
                                                                   (16575) 
Воена книшка на име Ангеловски Марјан, Скопје. 
                                                                    (17010) 
Чековна картичка бр. 9699071 и чекот бр. 0019000-

405000 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Цинциевска Татјана, Скопје.                      (16060) 
Чековна картичка на име Вељаноски Зоран, Охрид.   
                                                                               (16085) 
Чековна картичка бр. 8301/08 на име Данилов Душко, 
Штип.                                                                       (15298) 
Чековна картичка бр. 327-368000978 на име Сашо Јо-
ваноски, Гостивар.                                     (16347) 
Чековна картичка бр. 14738676 и чековите од бр. 00-

04004886271 до бр. 0004004886279 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Трајковски Стојанчо, 
Скопје.                                                                    (16437) 
Чековна картичка на име Јаќимоска Милица, 
Гостивар.                                                     (17088) 
Свидетелство на име Мартинов Сречко Сашо, Ра-до-
виш.                                                                    (15932) 
Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Кочо Ра-
цин" Скопје на име Димовски Радисав, Скопје. 

                                                                    (15982) 
Свидетелство за 3 година издадено од ДМУ "8 Сеп-
тември"-Скопје на име Димовски Илија, Скопје. 

                                                                    (15984) 
Свидетелство на име Цуцолоска Дијана, Велес. 
                                                                    (16033) 
Свидетелство на име Наумоска Ирена, Прилеп. 
                                                                    (16035) 

Свидетелства за 5 и 6-то одделение издадени од ОУ 
"Пере Тошев" на име Адиловиќ Анела, с. Десово, 
Прилеп.                                                          (16036) 
Свидетелство на име Исмани Шадије, с. Ларце, Те-
тово.                                                                    (16040) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Африм Миф-
тари, Тетово.                                   (16042) 
Свидетелство на име Егзан Елмази, Тетово. 16043 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Стојчевска 
Ленче, с. Сараќино, Тетово.                      (16045) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Бејтула Ријат, 
Тетово.                                                           (16046) 
Свидетелство за 3-та година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Источки Борис 
Никола, Ресен.                                      (16051) 
Свидетелство за 3-та година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Китановска Михаил 
Јулијана, ул. "Борис Кидрич" бр. 113, Ресен.  

                                                                    (16053) 
Свидетелство на име Рамије Цека, Тетово.(16069) 
Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "П. П. 
Његош" Скопје на име Младеновска Магдалена, Ско-
пје.                                                                    (16071) 
Свидетелство за 1 и 3-та година гимназија издадени 
од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Арслан Зекир, ул. 
"4-ти Јули" бр. 8, Ресен.                       (16075) 
Свидетелство на име Фатмир Емурли, Тетово. 
                                                                    (16076) 
Свидетелство на име Цветковски Димитар, Крива Па-
ланка.                                                      (16078) 
Свидетелство за 2-ра година на име Филиповски 
Сашко, Крива Паланка.                                     (16080) 
Свидетелство за 2-ра година на име Ана Трајановска, 
Крива Паланка.                                       (16081) 
Свидетелство на име Ерфане Зеќири, с. Лојане, Ку-
маново.                                                      (16087) 
Свидетелство на име Јовановски Давор, Куманово.  

                                                                   (16088) 
Свидетелство на име Садат Есати, с. Опае, Кума-но-
во.                                                                    (16089) 
Свидетелство на име Стојковски Ненад, с. Карпош, 
Куманово.                                                     (16090) 
Свидетелство на име Зимбери Ријхана, с. Черке-зи, 
Куманово.                                                    (16091) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Фурнадгиска 
Павлинка, Берово.                                     (16092) 
Свидетелство на име Дуовски Методи, Делчево. 
                                                                    (16094) 
Свидетелство на име Захариев Игорчо, Кочани. 
                                                                    (16095) 
Свидетелство за 1-ва година на име Јакимовски Да-
ниел, Св. Николе.                                      (16096) 
Свидетелство за 3 одделение на име Силвер Ми-
тевски, с. Карабинци, Штип.                      (16097) 
Свидетелство за 1-ва година на име Стојанов Сашко, 
Штип.                                                      (16098) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Штерјев 
Влатко, Штип.                                                    (16099) 
Свидетелство на име Златева Стојка, Радовиш. 
                                                                   (16100) 
Свидетелство на име Костадинов Горан, Радовиш.  

                                                                   (16102) 
Свидетелство на име Данчо Андовски,Велес 16105 
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Свидетелство и диплома на име Ангеловска Ана, ул. 

"3-та МУБ" бр. 33, Куманово.          (16107) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Реџеповски 
Уран, с. Алинци, Прилеп.                        (16111) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Црновршанин 
Семија, с. Лажани, Прилеп.          (16112) 
Свидетелство за 4-то одделение на име Манире Ел-
мази, Прилеп.                                      (16113) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Тоше-
ски Тошко, ул. "В. Циривири" бр. 2, Прилеп.      (16115) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Миреме Ај-
рулаи, с. Милетино, Тетово.                      (16123) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Шасивари 
Лирим, Тетово.                                                    (16124) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Богдановска 
Мартина, Тетово.                                       (16125) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Јованов Мла-
ден, Радовиш.                                       (16126) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Коцев Фено, 
с. Јаргулица, Радовиш.                      (16127) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Беќири Му-
хамед, Тетово.                                      (16128) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Агрон Таири, 
Тетово.                                                      (16130) 
Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Борко 
Илиевски, Тетово.                                     (16133) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Зафироски 
Мите, Тетово.                                   (16134) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од ДСУ "Цар 
Самоил" на име Шериф Муџаил Енис, Ресен. 

                                                                   (16136) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Поповска Јулијана, 
Ресен.                                                      (16137) 
Свидетелство за 2-ра година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Стојковска Весна, 
Ресен.                                                       (16138) 
Свидетелства за 1 и 2-ра година на име Илиевска 
Алена, Крива Паланка.                                     (16141) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година на име Бугари-
новска Даниела, Берово.                        (16146) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Бојчевска Катерина, 
Ресен.                                                      (16148) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Гроздановска 
Габриела, Куманово.                                  (16151) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Не-
вена Георгиева-Дуња" на име Анчевски Никола, 
Скопје.                                                       (16153) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од воспит-
но-поправен дом "Тетово."-Тетово на име Марјан 
Лазаров, ул. "Маршал Тито" блок Б/50, Кочани. 

                                                                   (16162) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија издадено од 
ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Крушаровска Иванчо 
Андријана, Ресен.                        (16149) 
Свидетелство за 3-та година издадено од С.У. за 
внатрешни  работи " Е. П. Марко"-Скопје на име Ди-
митревски Десо, Гостивар.                      (16256) 
Свидетелство на име Фатмир Емурли, Тетово. 
                                                                    (16274) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Јованчевска 
Емилија, Пробиштип.                      (16285) 

Свидетелство за 5-то одделение на име Мамудова 
Гамзе, Штип.                                                     (16286) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Б. 
Конески" на име Дорија Толевска Мешкова, ул. 
"Сомборска" бр. 8, Велес.                       (16287) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Бајрамоска 
Фатмира, Прилеп.                                     (16288) 
Свидетелство за 5, 6, 7 и 8-мо одделение на име Зул-
фие Садикоска, с. Црнилиште, Прилеп.       (16289) 
Свидетелство за 5, 6 и 7-мо одделение на име Петре-
ска Николина, Прилеп.                        (16291) 
Свидетелство на име Танасоска Кристина, Струга.   

                                                                  (16300) 
Свидетелство на име Мурати Мирдија, Струга. 
                                                                   (16303) 
Свидетелство на име Мирлинд Далипи, Тетово. 
                                                                    (16305) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Рамадани Фа-
дајет, с. Слатина, Тетово.                        (16307) 
Свидетелство на име Бурим Рушити, Ресен.  16315 
Свидетелство за 5 и 6-то одделение издадено од ОУ 

"25-ти Мај"-Сингелиќ на име Џавид Османи, Скопје. 
                                                                    (16432) 
Свидетелство на име Батиса Сејдини, Гостивар. 
                                                                    (16496) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ 

"Маршал Тито"-с. Арачиново на име Јакимовски Крис-
тијан, с. Арачиново, Скопје.        (16497) 
Свидетелство на име Лејла Фетау, с. Чајле, Гостивар.

                                                                    (16498) 
Свидетелство за 5 и 6-то одделение на име Макси-
мовски Миливоје, Куманово.                      (16503) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Х. 
Т. Карпош"-Куманово на име Емран Мецановски, ул. 
"А. Ранковиќ" бр. 19, Куманово.            (16504) 
Свидетелство на име Ајредин Асиси, с. Радиовце, Те-
тово.                                                                    (16505) 
Свидетелство на име Ардит Џелили, Гостивар. 
                                                                    (16506) 
Свидетелство на име Винца Џевдет, с. Велешта, Ст-
руга.                                                                    (16507) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Браќа 
Миладиновци"-Скопје на име Сејфула Ѓулсевен, 
Скопје.                                                      (16508) 
Свидетелство за 6 одделение на име Шаба Мифтари, 
Куманово.                                                    (16510) 
Свидетелство на име Дериме Ферати, с. Ваксинце, 
Куманово.                                                     (16516) 
Свидетелство за 3-та година издадено од гимназијата 

"Гоце Делчев" на име Арјета Јашари, Куманово. 
                                                                   (16519) 
Свидетелство за 1-4 година и диплома за завршено 
средно училиште на име Крстиш Ивана, Куманово. 

                                                                    (16520) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "К. 
Мисирков" на име Јовановски Филип, Куманово. 

                                                                    (16521) 
Свидетелство на име Изавере Касуми, с. Лојане, Ку-
маново.                                                             (16522) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Гоце Делчев" на име Бектеши 
Куштрим, с. Лопате, Куманово.          (16528) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Ли-
ман Каба"  с. Љуботен - Скопје на име Ќамуран 
Рашити, с. Љуботен, Скопје.                      (16530) 
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Свидетелство на име Коцев Стојан, Берово. 16532 
Свидетелство на име Митев Иван, ул. "М. Тито" бр. 

57, Св. Николе.                                       (16537) 
Свидетелство на име Наумов Димче, Велес. 16552 
Свидетелство за 6-то одделение на име Урам Ај-ро-
ски, Прилеп.                                                     (16565) 
Свидетелство за 1-ва година гимназија на име Бар-
лески Гоце, Прилеп.                                     (16567) 
Свидетелство на име Велевски Илче, с. Јанковец, Ре-
сен.                                                                    (16568) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Веланов-ска 
Радица, Тетово.                                       (16573) 
Свидетелство на име Вулнет Џелали,Тетово.16577 
Свидетелство на име Филџанова Маринела, ул. "К. 
Цветков" бр. 25, Велес.                       (16655) 
Свидетелство за 3 година издадено од Фискултурно 
училиште - Скопје на име Николиќ Александар, Ско-
пје.                                                                   (16657) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година и диплома изда-
дени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Ѓорѓиевска Татјана, Скопје.         (16689) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Аврам 
Писевски" с. Бардовци-Скопје на име Атанасовски 
Александар, с. Бардовци, Скопје.       (16756) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Ли-
рија" Скопје на име Џемаили Семине, Скопје.  

                                                                    (16791) 
Свидетелство на име Јакуп Ебру, Гостивар.       16828 
Свидетелство на име Алији Фадил,Гостивар.    16831  
Свидетелство на име Муареми Емрах, Гостивар. 
                                                                    (16839) 
Свидетелство на име Арифи Адис,Гостивар.16841 
Свидетелство за 6-то одделение на име Пандилоски 
Томислав, Гостивар.                                     (16843) 
Свидетелство на име Арбен Мустафа, с. Равен, Гос-
тивар.                                                      (16849) 
Свидетелство на име Фатмир Ракипи, с. Топлица, 
Гостивар.                                                     (16854) 
Свидетелство на име Хекурије Салија, с. Равен, Гос-
тивар.                                                      (16857) 
Свидетелство на име Хамди Рамадани, с. Пада-лиш-
те, Гостивар.                                 (16859) 
Свидетелства за 1  и 3 година издадени од гимнази-
јата "Орце Николов"-Скопје на име Димитровска Јасна, 
Скопје.                                        (16942) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Ди-
митар Влахов"-С. Љубојно на име Александар Мале, 
ул. "Борис Кидрич"бб, Ресен.         (16952) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Алиевски 
Мухамед, с. Лабуништа, Струга.                      (16954) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Воја Маџов-
ски, Крива Паланка.                                     (16955) 
Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Б. 
Шабани" на име Нури Заири, с. Г. Коњаре, Куманово.
                                                                    (16956) 
Свидетелство на име Емрах Чоти, ул. "Н. Тесла" бр. 

85, Куманово.                                      (16957) 
Свидетелство на име Самет Алији, с. Лојане, Кума-
ново.                                                                    (16958) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Куртиши 
Флоријана, с. Руница, Куманово.           (16959) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Б. 
Шабани" на име Дураку Адвије, ул. "Б. Шабани" бр. 
26, Куманово.                                      (16961) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4-та година издадени од ЗУ 
"Киро Бурназ" на име Пешиќ Игор, с. Долно Коњаре, 
Куманово.                                      (16962) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Фирихане 
Зулфија, с. Липково, Куманово.                      (16963) 
Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ 

"Крсте Мисирков" на име Крстевски Душан, ул. "МУБ" 
бр. 33-2/13, Куманово.                        (16965) 
Свидетелство на име Петковиќ Љиљана, ул. "Ф. Нас-
кова" бр. 20, Куманово.                      (16966) 
Свидетелства за 5 и 6-то одделение на име Едипов 
Мехмед, Пехчево.                                     (16967) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Гицева Си-
мона, Пробиштип.                                     (16968) 
Свидетелство за 4-та година и диплома на име Ми-
ланова Јулијана, Штип.                                    (16969) 
Свидетелство за 1 година на име Тамакарова Марија, 
Радовиш.                                                     (16970) 
Свидетелство на име Бојков Васил, ул. "11-ти Октом-
ври" бб, Демир Капија.                                     (16971) 
Свидетелство на име Шемзие Имери, Велес.     16972 
 
Свидетелство на име Селам Имери, Велес.      (16974) 
Свидетелство за 1 и 2-ра година на име Сања Мило-
савлевска, с. Иванковци, Велес.                       (16975) 
Свидетелство на име Трајчевски Гоце, с. Виничани, 
Велес.                                                         (16977) 
Свидетелства за 6 и 7-мо одделение издадено од 

"Ј.Х.Песталоци" на име Ангеловски Никола, Скопје.  
                                                                  (16992) 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од УСО "Михајло Пупин" на име Бојан Георгиев-
ски, Скопје.                                                     (17018) 
Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Ко-
чо Рацин" на име Димоска Мартина, Прилеп. 

                                                                    (17022) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Пав-лов-ски 
Борче, ул. "Н. Карев" бр. 6, Ресен.          (17024) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Флореша Му-
саи, с. Франгово, Струга.                        (17031) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Билал Илази, 
с. Франгово, Струга.                         (17034) 
Свидетелство за 6-то одделение на име Герта Исма-
или, с. Франгово, Струга.                        (17035) 
Свидетелство за завршено основно училиште на име 
Лимани Фатиме, с. Челопек, Тетово.       (17040) 
Свидетелство за 3-та година на име Јасер Алити, Те-
тово.                                                                    (17041) 
Свидетелство на име Шпенд Беќири,Тетово.     17042 
Свидетелство на име Мерита Азири,Тетово.     17044 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Стоилкоска 
Благица, Тетово.                                       (17045) 
Свидетелства за 6 и 7 одделение издадени од ОУ. 

"Браќа Рибар" на име Стојковиќ Љубиша, с. Табановце, 
Куманово.                                       (17048) 
Свидетелство за 4-та година на име Иса Дрвиши, С. 
Матејче, Куманово.                                     (17050) 
Свидетелство за 8 одделение на име Петрушевски Зо-
ранчо, с. С. Нагоричане, Куманово.          (17051) 
Свидетелство за 8 одделение на име Муамет Османи, 
с. Матејче, Куманово.                        (17052) 
Свидетелства за 1 и 2-ра  година издадени од гимна-
зијата "Зеф Љуш Марку" на име Адеми Мухамет, Ско-
пје.                                                      (17057) 
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Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимна-
зијата "Зеф Љуш Марку" на име Тахири Лелја, Скопје.
                                                                    (17059) 
Свидетелство за 5-то одделение на име Љуши Фетије, 
Гостивар.                                                     (17086) 
Свидетелства за 5 и 7-мо одделение на име Фејзи 
Генц, Гостивар.                                                     (17087) 
Свидетелство за 7-мо одделение на име Таири Куј-
десиме, Гостивар.                                     (17091) 
Свидетелство на име Владимир Јованов, Берово. 
                                                                    (17093) 
Свидетелство на име Кристина Ѓоргиева, Берово. 
                                                                   (17094) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Костадинов-
ска Сузана, Мак. Каменица.                      (17095) 
Свидетелство на име Зоран Цветковски, Кочани. 
                                                                   (17096) 
Свидетелство на име Митевски Горан, Пробиштип.

                                                                   (17097) 
Свидетелство издадено од ОУ "Ванчо Прке" на име 
Лазарова Борка, с. Чардаклија, Штип.                (17098) 
Свидетелство на име Најдов Борис,Радовиш.17100 
Свидетелство на име Неделковска Сашка, Велес. 
                                                                   (17102) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од КО "Ди-
митрија Чуповска" на име Јоновска Менче,ул. "Илин-
денска" бр. 19/1, Велес.                        (17103) 
Свидетелство на име Блажеска Ирена, с. Свето Мит-
рани, Крушево.                                         (17104) 
Ученичка книшка на име Мустафоски Илхан, с. 
Пласница, Мак. Брод.                                     (16122) 
Ученичка книшка на име Николоски Драганчо, ул. 

"Пиринска" бр. 124, Прилеп.                      (16293) 
Ученичка книшка на име Величковски Бојан, с. Пчи-
ња, Куманово.                                         (16517) 
Ученичка книшка издадена од ДУСО "Браќа Мила-
диновци на име Даниел Новески, Скопје.        (17008) 
Диплома за средно образование на име Игнатоска 
Татјана, Прилеп.                                      (16114) 
Диплома на име Аднан Сали, с. Радуша, Скопје. 
                                                                   (16131) 
Диплома на име Алексова Благица,Кратово.16273 
Индекс бр. 8829 издаден од Природно Математички 
Факултет-Скопје на име Ружиновска Ивана, Скопје. 

                                                                   (16538) 
Диплома на име Александрова Емилија, Берово. 
                                                                   (16534) 
Диплома на име Николов Богдан, ул. "Н. Карев" бр. 

27, Штип.                                                     (16947) 
Диплома на име Ѓорѓиева Софка, с. Муртино, Стру-
мица.                                                                   (17016) 
Диплома на име Конзулова Викторија, Радовиш. 
                                                                   (17101) 
Здравствена книшка на име Кузевска Ивана, Битола.

                                                                    (16037) 
Здравствена книшка на име Сулејмани Валијам, Те-
тово.                                                                   (16041) 
Здравствена книшка на име Василевска Билјана, Ве-
лес.                                                                    (16108) 
Здравствена книшка на име Алиловски Нафат Зекија, 
Велес.                                                       (16110) 
Здравствена книшка на име Стојановски Јован  Ни-
колче, Битола.                                       (16117) 

Здравствена книшка на име Игорче Митровски, Би-
тола.                                                                    (16119) 
Здравствена книшка на име Павловски Миле, Битола.

                                                                    (16120) 
Здравствена книшка на име Петрова Даница, ул. 

"Кузман Шапкаров" бр. 17, Битола.                     (15412) 
Здравствена книшка на име Петровски Ристо, ул. 

"Кузман Шапкаров" бр. 17, Битола.                     (15413) 
Здравствена книшка на име Коцов Влатко, Битола. 
                                                                    (16298) 
Здравствена книшка на име Загорка Лазовска, Велес.

                                                                   (16555) 
Здравствена книшка на име Ајдар Демиров, ул. "К, 
Марко" бр. 55, Велес.                         (16557) 
Здравствена книшка на име Штрковска Сузана, Би-
тола.                                                                    (16569) 
Здравствена книшка на име Стојановски Менде, Би-
тола.                                                                   (16570) 
Здравствена книшка на име Горгиева Дијана, Би-то-
ла.                                                                    (16571) 
Здравствена книшка на име Петровска Елена, Битола. 

                                                       (17025) 
Здравствена книшка на име Златко Лозановски, Би-
тола.                                                                   (17026) 
Здравствена книшка на име Мендо Талевски, с. Но-
ваци, Битола.                                       (17032) 
Одобрение бр,. 4634  и 6849 издадено од Минис-
терство за Економија - Скопје на име Флорес ДОО 
Скопје.                                                                   (16027) 
Одобрение за посредување  во надворешно трговски-
от промет бр. 1010-3873/2 издадено од Министерство 
за економија-Скопје на име Фонко ИНТ  ДОО, Скопје.
                                                      (16797) 
Уверение издадено од Медицински Факултет-Скопје 
на име Иксан Аси, Сирија, Скопје.        (16070) 
Службена легитимација од резервен состав издадена 
од МВР-Скопје на име Миланов Валентин, Скопје. 

                                                                   (16693) 
Огласот објавен во �Службен весник на РМ� бр. 

98/2001 пасош бр. 144295 на име Лефковски Зоран 
треба да стои пасош бр. 1446295 на име Левковски 
Зоран, ул.�Пужалка� бр. 32/2-9, Скопје. 
Даночна картичка бр.4030995347769 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Еколошко друштво " 
ВИК ", Скопје.                               (16814) 
_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, 

член 16 став 1 и членови од 17 до член 34 од Законот за 
јавни набавки-пречистен текст (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е набавка и монтажа на 
канцелариски мебел за опремување на кабинети и ра-
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ботни простории во кула 4 и кула 6 во објектот на Вла-
дата на Република Македонија, согласно со тендерска-
та документација. 

1.3. Количините и видот на мебелот се дадени во 
тендерската документација. 
Тендерската документацијата може да се подигне 

од Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија во Скопје, ул. �Железничка� 
бб, секој работен ден од 08,00-15,00 часот. 
Надоместокот за тендерската документација изнесува 

2.000,00 денари и истиот може да се уплати на благајна на 
Службата или со образец ПП 50 на сметка бр. 
100000000063095, во корист на сметка на буџетски корис-
ник-Служба за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија, број 040020008663 111, на при-
ходна шифра 725939-12, даночен бр. 40309 91222325, де-
понент Народна банка на Република Македонија. 

1.4. Мебелот треба да одговара на пропишаните 
стандарди или на стандардите прифатени од Република 
Македонија. 

1.5. Набавката ќе се изврши во Скопје, во објектот 
на Владата на Република Македонија кула 4 и кула 6, 
еднократно. 

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

1.7. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на мебелот. 
2.3. Понудата треба да содржи поединечна и вкупна 

цена во денари со пресметан данок на додадена вред-
ност, царина и сите јавни давачки, трошоци за утовар, 
транспорт, истовар и монтажа во работните простории 
на набавувачот.  

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака на 
мебелот. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација:  
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институци-
ја, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да со-
држи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, преве-
ден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејност. 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот: 
- Список на главни испораки на мебел во последни-

те три години со износите, датумите и примачите; 

- Опис, фотографии, мостри, каталози на мебелот 
што треба да се набави, чија автентичност треба да се 
потврди, доколку тоа го побара набавувачот; и  

- Сертификат за квалитетот на мебелот. 
3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овлас-

тување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за ква-
литетот. 

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат га-
ранција во вид на депонирани средства или банкарска 
гаранција на износ од 750.000,00 денари, во смисла на 
чле  58 од Законот за јавни набавки. н

 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
Најповолниот понудувач ќе се избере според следни-

те критериуми: 
- цена        30 поени; 
- квалитет      40 поени; 
- рок на испорака       20 поени; 
- рок на плаќање       10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се максимал-
ни а освоеното прво место по секој критериум. з

 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од страна на одговорното лице 
на понудувачот. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во весникот �Днев-
ник� и во �Службен весник на РМ�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното сред-
ство за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб, со предавање во архивата на Службата 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното от-
ворање на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
08.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб, Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се изра-
ботени според барањата од овој повик и Законот за јавни 
набавки, како и оние кои ја немаат целокупната докумен-
тација која се бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Слу бата на телефон 123-238. ж 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 1, 
член 16 став 1 и членови од 17 до член 34 од Законот за 
јавни набавки-пречистен текст (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 21/2002), Комисијата за 
јавни набавки на Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХАР-
ТИЈА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. �Железничка� бб, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката е набавка на хартија за 
фотокопирање 80 гр. А3 формат во количина од 3.000 
топа и А4 формат во количина од 20.000 топа. 
Набавката ќе се извршува сукцесивно во текот на 

годината според потребите на набавувачот. Набавката 
може да се подели на повеќе понудувачи. 

1.3. Хартијата треба да одговара на пропишаните 
стандарди или на стандардите прифатени од Република 
Македонија. 

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

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на хартијата. 
2.3. Понудата треба да содржи поединечна и вкупна 

цена во денари со пресметан данок на додадена вред-
ност, царина и сите јавни давачки и транспорт до мага-
цинот на набавувачот.  

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да содржи рок за испорака. 
2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација:  
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институци-
ја, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да со-
држи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните три години, преве-
ден на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена 
постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејност. 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

ција на дејност, не смеат да бидат постари од 6 месеци 
и истите треба да се во оригинал или во фотокопие за-
верено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудува-
чот: 

- Список на главни испораки на хартија во послед-
ните три години со износите, датумите и примачите и 
сертификат за квалитет. 

3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овлас-
тување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.8. Понудувачот треба да достави гаранција за ква-
литетот. 

3.9. Понудувачите со понудата треба да дадат га-
ранција во вид на депонирани средства или банкарска 
гаранција на износ од 350.000,00 денари, во смисла на 
член 58 од Законот за јавни набавки. 

3.10. На денот на јавното отворање на понудите, 
понудувачите да достават примероци од хартијата што 
ја нудат во оригинално пакување.  

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ  
Најповолниот понудувач ќе се избере според следни-

те критериуми: 
- цена        50 поени; 
- квалитет      30 поени; 
- рок на испорака       10 поени; 
- рок на плаќање       10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 

понудувачите, при што наведените поени се максимал-
ни за освоеното прво место по секој критериум. 
Набавувачот го задржува правото да изврши проба 

на хартијата на машините со кои располага. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. 
Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок потпишан и заверен од понудувачот. 
5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на повикот во весникот �Днев-
ник� и во �Службен весник на РМ�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното сред-
ство за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб, со предавање во архивата на Службата 
или со предавање на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното от-
ворање на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
09.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб, Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањата од овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик, нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Службата на телефон 123-238. 
 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11, член 15 став 1 алинеја 2, 
член 16 став 1 и членови од 17 до 34 од Законот за јав-
ни набавки (пречистен текст) (�Службен весник на 
РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА-ВРШЕ-
ЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ДЕЛ ОД ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, со седиште во Скопје, ул. �Железничка� бб. 

- Предмет на овој отворен повик е прибирање на 
понуди за набавка-вршење на угостителски услуги во 
бифињата на дел од органите на државната управа, од-
носно за корисниците на услугите во бифињата на ми-
нистерствата и органите на државната управа. 

1.2. Видот на угостителските услуги и нивните ко-
рисници се дадени во тендерската документација. 
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1.3. Тендерската документацијата може да се по-
дигне во Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија во Скопје, ул. �Же-
лезничка� бб, секој работен ден од 08,00-15,00 часот, 
без надоместок. 

1.4. Услугите треба да одговараат на пропишаните 
стандарди или на стандардите прифатени од Република 
Македонија. 

1.5. Набавката ќе се извршува во Скопје, во бифи-
њата во објектите на органите на државната управа да-
дени во тендерската документација. 
Набавката ќе се извршува континуирано во текот на 

една година. 
1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.7. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик-забрзана постапка, во согласност со одред-
бите на Законот за јавни набавки. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот и видот 

на услугите што се нудат. 
2.3. Понудата треба да содржи единечна цена во де-

нари со пресметан данок на додадена вредност и сите 
други јавни давачки.  

2.4. Понудата треба да содржи рок и начин на пла-
ќање на услугите. 

2.5. Понудата треба да има рок на важност. 
2.6. Понудите на странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 
2.7. Понудата треба да содржи неотповиклива изја-

ва дека понудувачот ќе ги преземе сите вработени кои 
се распоредени на извршување на работи и работни за-
дачи за вршење на угостителски услуги во бифињата 
во министерствата и другите органи на државната уп-
рава, предмет на овој повик и со истите да заснова ра-
ботен однос на неопределено време без огласување на 
работните места. 

 
III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот треба да ја достави след-

ната документација:  
3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар 

во оригинал или фотокопие заверено кај нотар, за еко-
номската и финансиската способност на понудувачот. 
Странскиот понудувач треба да достави ревизорски 

извештај од странска реномирана ревизорска институци-
ја, регистрирана за вршење на ревизија кој треба да со-
држи податоци за вкупното економско работење на 
странскиот понудувач во последните 3 години, преведен 
на македонски јазик и заверен кај нотар. 

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.3. Потврда од надлежен суд дека за понудувачот 
не е отворена постапка за стечај или ликвидација. 

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна 
пресуда со која му е изречена мерка на безбедност-заб-
рана за вршење на дејност. 

3.5. Извод од регистрација на дејноста. 
Наведените документи, освен изводот од регистра-

цијата на дејноста, не смеат да бидат постари од 6 ме-
сеци и истите треба да се во оригинал или во фотоко-
пие заверено кај нотар. 

3.6. Доказ за техничката способност на понудувачот: 
- список на расположлива опрема и објекти, 
- искуство и стручен кадар и  
- корисници на услугите кои ги нуди, во последните 

3 години. 
3.7. Понудувачот треба да приложи писмено овлас-

тување за неговиот претставник за учество на јавното 
отворање на понудите. 

3.8. Понудувачите со понудата треба да дадат га-
ранција во вид на депонирани средства или банкарска 
гаранција на износ од 625.000,00 денари, во смисла на 
член 58 од Законот за јавни набавки. 

 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ  
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

критериумот најниска цена, согласно со член 27 став 1 
алинеја 1 од Законот за јавни набавки. 
Услов за избор на најповолен понудувач претставу-

ва неговата обврска да ги преземе сите работници вра-
ботени на извршување на угостителски услуги во би-
фињата утврдени во тендерската документација и со 
нив да заснова работен однос на неопределено време 
без огласување на работното место. 

 
V. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во согласност со член 

55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да достави само една по-

нуда. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок потпишан и заверен од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето на овој повик во �Службен весник на 
Република Македонија� и во весникот �Дневник�. 
Во случај на неистовремено објавување на овој по-

вик важи рокот од објавувањето во последното сред-
ство за јавно информирање. 

5.4. Доставувањето на понудите може да се изврши 
преку пошта на адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. �Же-
лезничка� бб, со предавање на понудата во архивата на 
Службата или со предавање на понудата на Комисијата 
за јавни набавки на самото место, но најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање на понудите. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05.07.2002 година, во 11,00 часот во просториите на 
Службата, ул. �Железничка� бб, Скопје, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок ќе се сметаат за задоцнети, а оние кои не се 
изработени според барањата од овој повик и Законот за 
јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната 
документација која се бара во овој повик, нема да се 
разгледуваат. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат во 

Службата или на телефон 123-238. 
 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-
бавки - пречистен текст (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 21/2002) Комисија за јавни набавки 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3М/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
Во согласност со учество на Владата на Република 

Македонија и Договорот за заем склучен со Европската 
банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 година, на-
менет за имплементација на  �Акциона програма за унап-
редување на  општините и  животната  средина� -  МЕАП 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Министерство за транспорт и врски на Република Маке-

донија, плоштад �Црвена Скопска� општина бр. 4, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавка: 
Санација и доградба на административна зграда со 

магацински простор за ЈП �ИСАР� - Штип. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 

на учество на сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен 
текст. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот на работите во целост се наведени во тех-

ничката документација која понудувачите можат да ја 
подигнат во просториите на Министерството за тран-
спорт и врски на Република Македонија, ул. �Црвена 
Скопска општина� бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 
15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на 
јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 дена-
ри, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за 
транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 
100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, 
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство 
за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 
4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тен-
дерска документација за градежни и градежно-занаетчи-
ски работи за санација и доградба на административна 
зграда со магацински простор за ЈП �ИСАР� - ШТИП. 
Понудувачите можат да извршат увид во главниот 

проект за изведување на работите за сето време на тра-
ење на отворениот повик во просториите на Минис-
терството за транспорт и врски од 10 до 13 часот. 
Предвидена е посета на локацијата на ден 27.06.2002 

година во 10 часот, во просториите на ЈП �ИСАР�- 
ШТИП, ул. �Ген.Михајло Апостолски� бр. 37, Штип. 
Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот 
понудувач. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи на-

ведени во тендерската документација. 
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите на-

ведени во услови за тендерска документација на Про-
ектот. 

3.3. Понудувачите се должни да достават свои еди-
нечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ. 

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
5% од цена на понудената. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
    (прилог кон понудата) 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар; 

- Доказ за техничка способност на понудувачот, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречис-
тен текст; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во 
последните 3 години; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични 
работи во последните 3 години; 

- Профил на компанијата, квалификација и иску-
ство на раководниот тим за проектот; 

- Техничко-технолошки бонитет. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ) 

5.1. Цена и начин на плаќање. 
5.2. Рок и време на изведба. 
5.3. Методологија, пристап на работа и работен 

план. 
5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна 

листа. 
5.5. Гарантен рок. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави 
само една понуда. 

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 
05.07.2002 година до 12 часот. 

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад �Црвена Скопска општина� бр. 4 
- Скопје, или да се предадат во архивата на  Минис-
терството за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за 
предавање на понудите. 

6.6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

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

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
техничката документација и носи ознака �документа-
ција� и точна адреса на понудувачот. 

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерството за транспорт и врски, плоштад �Цр-
вена Скопска општина� бр. 4 - Скопје, соба број 319 во 
12 часот и 30 минути, на ден 05.07.2002 година, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните 02/145-425 и 02/145-499. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 21/2002) Комисија за јавни набавки 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР.  4М/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
Во согласност со учество на Владата на Република 

Македонија и Договорот за заем склучен со Европската 
банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 година, на-
менет за имплементација на  �Акциона програма за унап-
редување на  општините и  животната  средина� -  МЕАП 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија, плоштад �Црвена Скопска� општина бр. 4, 
Скопје. 
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1.2. Предмет на набавка: 
Изградба на објект за сместување на градежни 

машини и браварска работилница за ЈПКД 
�КОМУНАЛЕЦ� СТРУМИЦА. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица од Републи-
ка Македонија. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со 
одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен текст. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот на работите во целост се наведени во тех-

ничката документација која понудувачите можат да ја 
подигнат во просториите на Министерството за тран-
спорт и врски на Република Македонија, ул. �Црвена 
Скопска општина� бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 
15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на 
јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 де-
нари, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство 
за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 
100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, 
приходно конто 724125, програма 11 на Министерство 
за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 
4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тен-
дерска документација за градежни и градежно-занает-
чиски работи Изградба на објект за сместување на 
градежни машини и браварска работилница за ЈПКД 
�КОМУНАЛЕЦ� СТРУМИЦА. 
Понудувачите можат да извршат увид во главниот 

проект за изведување на работите за сето време на тра-
ење на отворениот повик во просториите на Минис-
терството за транспорт и врски од 10 до 13 часот. 
Предвидена е посета на локацијата на ден 24.06.2002 

година во 10 часот, во просториите на ЈПКД 
КОМУНАЛЕЦ Струмица, ул. �24 Октомври� бр. 2, 
Струмица. Трошоците за предвидената посета ќе ги сно-
си самиот понудувач. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи на-

ведени во тендерската документација. 
3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наве-

дени во услови за тендерска документација на Проектот. 
3.3. Понудувачите се должни да достават свои еди-

нечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ. 

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 
5% од цена на понудената. 

 
4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
    (прилог кон понудата) 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар; 
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејност; 

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 

- Бараната документација не смее да биде постара 
од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален при-
мерок или копија заверена од нотар; 

- Доказ за техничка способност на понудувачот, 
согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречис-
тен текст; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во 
последните 3 години; 

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични 
работи во последните 3 години; 

- Профил на компанијата, квалификација и иску-
ство на раководниот тим за проектот; 

- Техничко-технолошки бонитет. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ) 

5.1. Цена и начин на плаќање. 
5.2. Рок и време на изведба. 
5.3. Методологија, пристап на работа и работен 

план. 
5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна 

листа. 
5.5. Гарантен рок. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави 
само една понуда. 

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 
04.07.2002 година до 12 часот. 

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се 
разгледуваат. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адре-
са: Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија, плоштад �Црвена Скопска општина� бр. 4 
- Скопје, или да се предадат во архивата на  Минис-
терството за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за 
предавање на понудите. 

6.6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

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

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја со-
држи понудата со финансиската документација и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
техничката документација и носи ознака �документа-
ција� и точна адреса на понудувачот. 

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите 
на Министерството за транспорт и врски, плоштад �Цр-
вена Скопска општина� бр. 4 - Скопје, соба број 319 во 
12 часот и 30 минути, на ден 04.07.2002 година, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефоните 02/145-425 и 02/145-499. 
 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Службен весник на РМ� бр. 
21/02), Министерството за одбрана на Република Маке-
донија, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-63 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Предмет на јавното барање е набавка на:  
1.1. Греди, летви и палети, по димензии и количини 

наведени во спецификација број 1 на овој повик. 
Спецификацијата бр. 1 може да се подигне во Ми-

нистерството за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� 
бб, Скопје, соба 705,  секој работен ден во време од 
11,00 до 13,00 часот. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, а 
ќе се спроведува согласно постапките од Законот за 
јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 
Набавката е делива по видови на средствата од спе-

цификацијата бр. 1. 
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2. Содржина на понудата 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- цена без пресметана царина, со посебно искажан 

ДДВ, франко купувач, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудено средство според бараните 

стандарди во спецификација бр. 1, 
- гарантен рок, 
- рок на важност на понудата, 
- рок на испорака на средствата. 
3. Придружна документација 
Кон понудата, понудувачот е должен да достави 

придружна документација согласно Законот за јавни 
набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци 
или заверени кај нотар: 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва, 
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, 

- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не е  
му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење 
на дејност,  

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки; 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци.  
4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми 
- цена                            -  40 поени, 
- квалитет                     -  40 поени, 
- рок на испорака         -  10 поени, 
- рок на плаќање          -  10 поени. 
5. Начин и рок за доставување на понудата 
Секој понудувач може да достави само една понуда. 
Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето на барањето во дневни-
от печат и �Службен весник на РМ�, а јавното отвора-
ње на понудите, во присуство на понудувачите ќе се 
одржи на 04.07.2002 година во 10,00 часот во просто-
риите на Министерството за одбрана. 
Понудата да се достави на адреса: �Министерство 

за одбрана  ул. �Орце Николов� бб, Скопје, по пошта 
или преку архивата на министерството.  
Понудата и придружната документација се доставу-

ва во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака �не отворај� и бројот на овој повик. Ковертот не 
смее да содржи никаква ознака со која би можел да се 
идентификува понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-

рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака �понуда�, и бројот на 
списокот за кој се однесува, а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и носи ознака �доку-
ментација� и точната адреса на понудувачот. 

6. Понудите кои нема да  бидат доставени во наведе-
ниот рок, кои не се изработени според наводите во ова 
барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната 
документација која се бара, нема да се разгледуваат.   
Дополнителни информации можат да се добијат на 

телефон  02/282 -341. 
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98), Комисијата за јав-
ни набавки при Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-65  

I. За набавка на:  
Моторно возило со носивост до 6 тона, со 

надградба за подигање товар (дигалка) со носивост до 
2 тона, вид и количина наведени во Прилог бр. 1 на 
овој повик. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на правни лица, кои вршат стопанска дејност, а ќе 
се спроведува по наведената постапка од член 33 од 
Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите. 
Прилогот бр. 1 може да се подигне во Минис-

терството за одбрана на РМ, ул. �Орце Николов� бб 
Скопје, соба 711, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот. 

 
II. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. Цена франко купувач без пресметана царина, со 

посебно искажан ДДВ, 
3. Квалитет на средството според технички 

карактеристики на производителот, а согласно 
соодветни стандарди-прописи (потекло, проспект-
каталог) и бараните карактеристики од Прилог бр. 1 на 
овој повик. 

4. Начин и услови на плаќање, 
5. Рок на испорака, 
6. Гарантен рок, 
7. Сервисирање, одржување и резервни делови, 
8. Рок на важност на понудата. 
 
III. Со понудата потребно е да се достави докумен-

тација согласно со Законот за јавни набавки (оригинал 
или заверена копија од нотар) и тоа: 

 - извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности, 

- документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отво-
рена постапка за стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ-извод од судска евиденција дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност. 

 
 

Прилог бр. 1 
                               СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО СО САНДАК, КОРИСНА  
НОСИВОСТ 5 ТОНА И КРАН  ПОЗАДИ  ВОЗАЧКА 
КАБИНА  ЗА   ТРАНСПОРТ  НА   ЕКСПЛОЗИВНИ И 

ЛЕСНО ЗАПАЛИВИ МАТЕРИИ 
 
Технички карактеристики на моторното возило: 
- вкупна маса на м/в до 10 тона, 
- корисна носивост:  5 тона, 
- вграден дизел мотор од 120 до 160 KW, 
- класа (норма) на издувни гасови: EURO-2, 
- капслован мотор со ниска мерка на бучавост по 

ЕСЕ, 
- хидрауличен управувач, 
- менувач на брзини: 6 степени на пренос, 
- погон на сите тркала: 4х4, 
- гуми со димензија 14.5R20, за урбани и неурбани 

патишта, 
- две куки за влечење на предна страна, 
- кука за влечење (задна) со клин по DIN 74052 со 

приклучоци за пневматски уред и електрична 
инсталација, 

- преден метален браник, 
- двокружен воздушен уред за кочење, 
- ABS уред за кочење, 
- уред за блокирање на задна осовина, 
- стабилизатор на предна и задна осовина, 
- опрема за превоз и транспорт на опасни 

(експлозивни) материи (ADR опрема), 
- кабина за 1+2 лица, 
- 2 халогени жолти ротациони светла на возачката 

кабина, лево и десно, 
- боја: тип АРМ. 
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Надградба за кранот и товарниот сандак: 
- момент на подигање на товарот со кранот не 

помалку од -6,0 т/м, 
- радиус на манипулација до 6 метри, 
- максимален распон до 10 метри (за помали 

товари), 
- димензии на товарниот сандак: ширина-

стандардно; должина - 4 до 4,5 мет., 
- помошна рамка од челик, прицврстена на рамка од 

шасијата, 
- патос, тврд, нелизгачки и антистатичен, 
- надворешна рамка од челичен профил поврзана со 

патосот, 
 - странични ѕидови од алуминиумски профил, 

висина до 500 мм, дебелина од 25 мм, 
- затворачи спуштено монтирани на страничните 

ѕидови, 
- боја: тип АРМ, 
- производител за кранот: западноевропски земји. 
 
                                       Комисија за јавни набавки 

___________ 
 

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16,  члено-
вите 17 до 34 од Законот за јавни набавки (�Службен весник 
на РМ� бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-2002-122 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Ре-

публика Македонија ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е реновирање на објект 

бр. 122 - Перална со хемиско чистење во касарна �Ил-
инден� - Скопје. 

 1.3. Видот на работата и елементите кои се набаву-
ваат се дадени во тендерската документација - предме-
рот. 

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.  

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.7. Понудата не е делива. 
 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
�Климент Охридски� бр. 15 секој работен ден од 08,00 
до 10,00 часот, соба бр. 9 во време на траењето на јав-
ниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 
денари на благајна во ВП 1722 - Скопје. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бав и, сите останати ќе бидат отфрлени. к 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цени  за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупна цена на понудата  во денари. 
3.3. Начин и условите на плаќањето. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 
3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-

вачи. 
3.6. Гаранција за квалитетот. 
3 .7. Рок на важноста на понудата. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 

согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни 
набавки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 

- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста, и 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Основен критериум за избор на најповолен по-
нудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набав-
ки е цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворено плико се доставува преку 

архива, или преку пошта на адреса  Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. �Орце 
Николов� бб, со назнака во горниот лев агол понуда не 
отворај, јавна набавка бр. 08/2002-122, соба бр. 512. 
Пликото не смее да биде со ништо обележано со што 
ќе се констатира понудувачот. 
Во ова плико се ставаат други две плика и тоа:  пр-

вото со назнака �документација�, кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака �понуда� кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други пра-
течки елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена  од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во �Службен 

весник на РМ� и дневните весници �Утрински весник�, 
�Македонија денес� и �Вест�. Рокот за прибирање на 
понуди тече од последната објава во средството за јав-
но информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 
првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, со почеток 
во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. �Орце 
Николов�бб, во присуство на претставниците на пону-
дувачите. 

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана 
или по телефон 28 25 57 или 28 25 97. 

Комисија за јавни набавки  
__________ 

 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, 

членовите 17 до 34  од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерство-
то за одбрана на Република Македонија, објавува 

 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/4-124/506 

 
1. OПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на 

Рeпублика Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е уредување на санитар-

ни јазли во објекти за живеење на војници (бр. 14) во 
касарна �Ѓорче Петров" во Скопје. 

1.3. Видот на работата и елементите кои се набаву-
ваат се дадени во тендерската документација - предме-
рот. 

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е 
максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата. 

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат 
во денари по единица мерка. 
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1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни 
и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност. 

1.7. Понудата не е делива. 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за одбрана, бул. 
"Климент Охридски" бр. 15 секој работен ден од 08,00 
до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траење на јавниот 
повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 дена-
ри на благајната во ВП 1722 - Скопје. 

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на 
оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во соглас-
ност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни на-
бав и, сите останати ќе бидат отфрлени. к

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
3.2. Цена за секоја позиција од спецификацијата и 

вкупна цена на понудата со засметан ДДВ во денари. 
3.3. Начин и условите на плаќање. 
3.4. Рок за целосно извршување на работите. 
3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведу-

вачи. 
3.6. Гаранција за квалитетот. 
3.7. Рок на важност на понудата. 
 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи документација, 
согласно член 45, односно 46 од Законот за јавни 

набавки и тоа: 
- извод од регистрација на дејноста. 
- документ за бонитет издаден од Централниот 

регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејноста, и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот 
понудувач согласно член 27 од Законот за јавни набав-
ки и цената. 

 
5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан од страна на од-
говорното лице на понудувачот. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
Понудата во затворен плик се доставува преку ар-

хивата или преку пошта на адреса на Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце 
Николов" бб, со назнака во горниот лев агол "понуда 
не отворај", јавна набавка бр. 16/4-124/506, соба бр. 
512. Пликото не смее да биде со ништо обележано со 
што ќе се констатира понудувачот. 
Во пликото се ставаат други две плика и тоа: прво-

то со назнака "документација", кое во себе ја содржи 
документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за 
јавни набавки и второто со назнака "понуда" кое во се-
бе ја содржи тендерската документација со други пра-
течки елементи. 

 
6. РОКОВИ 
6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето во јавните гласила. 
6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен 

весник на РМ" и дневните весници "Утрински весник" 
"Македонија денес" и "Вест". Рокот за прибирање на 
понуди тече од последната објава во средството за јав-
но информирање. 

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши први-
от работен ден по истекот на 20 дена од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на РМ", со почеток во 10,00 
часот во просториите на МО Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб, во присуство на претставници на понудувачите. 

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат инфор-
мации, лично на адреса на Министерството за одбрана, 
или на телефон 28 21 01 или 28 25 57. 

Комисија зајавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за правда, об-
јавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2002 

ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ МАСИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СУДОВИТЕ, НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ПОДРАЧНИТЕ 
ОДДЕЛЕНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувачот на повторниот отворен повик бр. 

10/2002 е Министерството за правда на Република Ма-
кедонија, со седиште на ул. �Димитрија Чуповски� бр. 
9, Скопје. 

 
II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на набавка е за потребите на судовите, на 

Министерството за правда и на подрачните одделенија 
на Министерството за правда да се набават според опи-
сот и спецификацијата која ќе се подигне во Минис-
терството за правда и тоа: 240 работни маси (на хапте-
ри), 240 агловни работни маси (на хаптери 240 компју-
терски маси (на хаптери) и 240 касети со фиоки (со тр-
калца и патент брава). 

 
НАЧИН НА ИСПОРАКА 
Испораката на сите делови кои се предмет на на-

бавката да се изврши франко секој корисник (во 30 по-
големи градови во Република Македонија). 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација содржи детални ше-

ми на предметот на набавката. 
2. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Министерството за правда, ул. �Ди-
митрија Чуповски� бр. 9, во Скопје, просторија кај 
Жарко Камчев, трети кат, секој работен ден од 12.00 до 
14.00 часот во времетраењето на отворениот повик. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив и адреса на понудувачот; 
- поединечна и вкупна цена на понудата изразена во 

денари во која се вкалкулирани сите давачки (монтажа 
или инсталирање во 30 поголеми градови во Република 
Македонија); 

- начин, услови и рок на плаќање; 
- рок на испорака и монтажа; 
- референтна листа; 
- услови на гаранција. 
 
IV.ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот треба да ја достави понудата во сог-

ласност со одредбите на Законот, специфицирани во 
тендерската документација. 

 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет...................................40; 
- цена..........................................30; 
- рок на испорака.......................10; 
- начин на плаќање....................10; и  
- гарантните услови...................10. 
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VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Отворениот повик трае до 03.07.2002 (среда) до 
12.00 часот. 

2. Понудите, се доставуваат најдоцна до 03.07.2002 
година (среда) во 12.00 часот, преку архивата на Ми-
нистерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
03.07.2002 година (среда) во 12.00 часот во простории-
те на Министерството за правда, ул. �Димитрије Чу-
повски� бр. 9 (сала за состаноци на 5. кат), во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да бидат изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат докази 
за финансиска и техничка способност, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-

конот за јавни набавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3621/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул. �50 Ди-
визија� бр. 6-Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лекови за потребите на здравствените орга-
низации, кои се издаваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита и лекови кои се издаваат во бол-
ничката здравствена заштита според член 2 и 4 од Лис-
тата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 
здравствено осигурување. 
Предмет на набавка може да биде само лековите 

кои се пуштени во промет согласно Законот за лекови, 
помошни лековити средства и медицински помагала 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/98). 

3. Спецификацијата со количествата и видот на ле-
ковите што се предмет на набавката дадена во тендер-
ската документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување-
Скопје, ул. �50 Дивизија� бр. 6, соба бр. 15 секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 
2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
220524100141921 на Фондот за здравствено осигурува-
ње-Скопје, со назнака �за тендерска докуметнација�. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703-депонент 
Македонска банка. 

5. Потребата од лековите се искажува за период од 
6 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно според потре-
бите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала (�Сл. весник на РМ� бр. 21/98). 
Доколку како понудувач се јави странски произво-

дител, потребно е да достави доказ дека има обезбеде-
но овластен дистрибутер или законски застапник во Ре-
публика Македонија. 

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од 
денот на испораката. 

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

11. Понудата е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот,  
- спецификација со количината и видот на материја-

лите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (Здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање 

да не е покус од 120 дена од денот на испораката). 
 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од Централниот регистар, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки. 

2. Потврда од Управата за јавни приходи дека се пла-
тени даноците, придонесите и другите јавни давачки. 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки (магацински простор 
и расположиви соодветни средства за транспорт), 

- посочување на вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на препаратите што се нудат, 

- каталози за карактеристиките и својствата на ле-
ковите што се нудат. 

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта. 

5. Документ (решение) за вршење дејност произ-
водство или промет на големо со лекови издадено од 
Министерството за здравство. 

6. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни и овластени дистрибутери од произведувачот со 
чии производи учествуваат. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
Понудувачите се должни за материјалите што ги 

нудат да обезбедат:  
- упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 

испораката (исправност и употребливост), 
- копие од решението за пуштање во промет на ле-

кот (регистрација), 
- сертификат за квалитет од производителот. 
Квалитетот и исправноста на материјалите што се 

предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудува-
чот при секоја испорака. 

 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-

твено осигурување на Македонија-Скопје, ул. �50 Ди-
визија� бр. 6-Скопје, преку пошта, во архивата на Фон-
дот или со предавање на Комисијата на лице место нај-
доцна до 3.07.2002 година до 11,00 часот. 

4
 

. Секој учесник може да достави само една понуда. 
V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот ќе го цени стручна комисија формирана 

за оваа намена. 
Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде 

рокот на плаќање е подолг од 120 дена. 
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VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 220524100141921 Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-3621/2. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот на 
отворањето на понудите. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

3.07.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на  3.07.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Диви-
зија� бр. 6-Скопје, голема сала на III кат. 

 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отвора-
ње на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на  
утврдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред тендерската документација и условите утврдени во 
овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се пред-
мет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската 
документација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни на-

бавки (�Сл. весник на РМ� бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3447/2 

 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката е канцелариски материјал 

и обрасци, за потребите на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија. 

3. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. �50 Дивизија� бр. 6 - Скоп-
је,  секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жи-
ро сметка 2200524100141921 - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
докуметнација, депонент Македонска банка. 

4. Право на учество имаат сите правни лица во Ре-
публика Македонија, кои  се регистрирани за соодвет-
ната дејност. 

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

7. Понудата е делива. 
8. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот,  
- спецификација со количината и видот на материја-

лите што се нудат, 

- производител, земја на потекло и заштитно име на 
артиклот, 

- цена во денари со сите давачки франко Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија со сите под-
рачни служби, 

- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање 
да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од Централен регистар, (член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, (член 24 од 
Законот за јавни набавки). 

3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
(член 25 од Законот за јавни набавки) и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период. 

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг со-
одветен документ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
носта, (член 26 од Законот за јавни набавки). 

5. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на соодветната дејност. 

6. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чии производи учествуваат. 

7. Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- сертификат за квалитет на материјалите што се 
нудат, и 

- сертификат за продажба. 
Бараните документи треба да се достават во ориги-

нален примерок или во заверено копие од нотар. 
 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Диви-
зија� бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
1.07.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН  

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 

следните критериуми: 
- цена со сите давачки, франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како би-

тен предуслов за понатамошно разгледување и одлучу-
вање на финансискиот дел од понудата ќе ги цени ко-
мисија на купувачот именувана исклучиво за оваа на-
мена. 

 
ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 

уплатува на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака �за уче-
ство на повик бр. 02-3447/2�. 
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, га-

ранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на 
отворањето на понудите. 
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РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 1.07.2002 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 1.07.2002 

година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. �50 Диви-
зија бр. 6, голема сала на III кат. �  
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите 
на Комисијата треба да ñ предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на   
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската до-
кументација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

 
      Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Коми-
сијата за јавни набавки при Органот на локалната само-
управа-Општина Делчево, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 

 
1. НАБАВУВАЧ 
О
 
пштина Делчево-локална самоуправа. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Регулација на дел од река �Виречка� низ село 

Вирче; 
- Регулација на дел од  река �Звегорска� низ село 

Звегор; 
- Регулација на дел од водотеците низ село Град. 
Понудата може да се подели на делови. 
 
3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Тендерската документација со која располага наба-

вувачот се наоѓа во Општина Делчево. 
Истата може да се види и подигне со претходна упла-

та од 3.000,00 денари за секој објект поединечно на жиро 
сметка 240160000057639 и ЕДБ 60090330000005 Депо-
нент: Балканска банка АД - Скопје, филијала Делчево. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- назив, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на набавка, 
- набавката може да се подели на делови, 
- рок на завршување на работите, 
- начин на плаќање, 
- гаранција за квалитетот на материјалите, 
-
 
 рок и важност на понудата. 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни 

набавки. 
 
6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
- квалитет, 
- цени и начин на плаќање, 
- рок на извршување на работите. 
 
7. ПОВИКОТ Е ЈАВЕН, ОТВОРЕН И АНОНИМЕН 
- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, 
ул. �М. М. Брицо� бр. 40. 

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од де-
нот на објавувањето во последното средство за јавно 
информирање. 

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите во рок од пет дена по завршувањето на Отворени-
от повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Оп-
штина Делчево. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 033/411-101,  033/411-550 и 033/410-916. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 18  од Законот за јавни на-

бавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки на  А.Д. "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-95/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТС 35/10KV �ГРАДСКА� -СТРУГА  

(ЕЛЕКТРИЧЕН ДЕЛ) 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето е АД "Електросто-

панство на Македонија", со седиште во Скопје на ул. 
"11 Октомври" бр. 9, за потребите на Подружница 
�Електродистрибуција� Струга и при А.Д. �Електрос-
топанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката е: Реконструкција на ТС 
35/10 kV �Градска� - Струга (електричен дел) според 
Главен проект. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со прибирање на понуди согласно Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации може да добијат на тел: 149-115, а за 
техничкиот дел на 149-675. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара згра-
да), соба 3, од 8 до 10 часот, при што треба да прило-
жат доказ за уплатени 3.000,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286, корисник А.Д. �ЕСМ�-Скопје, ЕДБ 
4030989128346, Македонска банка, со назнака за Бара-
ње бр. 01-95/02. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: сите 

единечни и вкупна цена за секоја позиција од обемот 
на понудата како и вкупна вредност на сите позиции 
кои ќе се пополнат во главниот проект на паритет ДДП 
Подружница �Електродистрибуција� Струга изразена 
во МКД, и со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во 

странска конвертибилна валута. При одлучувањето, до-
говарањето и реализацијата на набавката ќе се приме-
нува берзанскиот курс. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње - само еден недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба 
да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и 
со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. 
Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
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3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација и комерцијална понуда) задолжително треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овлас-
тен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки 
(�Сл. весник на РМ� бр. 21/2002). Странско правно или 
физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регистри-
рана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај тре-
ба да содржи податоци за вкупното економско работење 
на странскиот понудувач во последните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-

та за изведени работи во последните 3 (три) години. 
4.6. Понудувачот е должен да го достави списокот 

на евентуални подизведувачи. 
4.7. Понудувачот е должен да достави список на ме-

ханизација со која располага и техничка екипираност 
на фирмата од стручен аспект. 

4.8. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.9. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вкупната вредност на понуда-
та (на ДДП со ДДВ), согласно член 58 од ЗЈН. 

4.10. Целокупната документација треба да е ориги-
нална или заверени копии верни на оригиналот и не 
постари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки) 
- цена на чинење   40 бодови, 
- квалитет     30 бодови, 
- начин на плаќање   20 бодови, 
- рок на испорака     10 бодови. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", (Комисијата за јавни набавки) ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
5.07.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на: А.Д. "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупна документација која се бара во отворениот 
повик нема да се разгледуваат. 

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

 
                                            Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во А.Д. �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-107/2002 

ЗА  ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на барањето е А.Д. �Електросто-

панство на Македонија�  со седиште во Скопје на ул. 
�11 Октомври� бр. 9, Скопје, за потребите на Подруж-
ница �Електродистрибуција� Струмица при А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�. 

1.2. Предмет на набавката е:  опрема за релејна заш-
тита според спецификација. 
Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе 

со прибирање на понуди согласно Законот за јавни на-
бавки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/02). 

1.3. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката. 

1.4. Понудувачите за комерцијалниот дел од пону-
дата, информации можат да добијат на тел. 149-178, а 
за техничкиот дел на 149-035. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на  двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА 

ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер докумен-

тацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. 
�ЕСМ� - Скопје, ул. �11 Октомври� бр. 9, (стара згра-
да), соба 7, од 8 до 10 часот, при што треба да прило-
жат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 
220401100169286,  корисник А.Д. �ЕСМ� - Скопје, ЕДБ 
4030989128346,  Македонска банка, со назнака за бара-
ње бр.  01-107/02. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба задолжително да содржи: про-

изводител, сите единечни и вкупна цена за секоја пози-
ција од обемот на понудата како и вкупна вредност на 
понудата на паритет ДДП Подружница �Електродис-
трибуција� Струмица изразена во МКД, и со посебно 
искажан ДДВ. Понудувачот е слободен понудата да ја 
изрази и во странска конвертибилна валута. При одлу-
чувањето, договарањето и реализацијата на набавката 
ќе се применува берзанскиот курс.   

3.3. Понудата треба да го содржи начинот  на пла-
ќање - само еден  недвосмислено дефиниран начин на 
плаќање. 

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 

3.5. Карактеристиките за техничките спецификации 
што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба  
да се во согласност со стандардите на Република Маке-
донија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија, согласно член 21 од ЗЈН. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација и комерцијална понуда) задолжително  треба да 
се преведени на македонски јазик, од страна на овлас-
тен преведувач. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набав-
ки, (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002). Странско 
правно или физичко лице, треба да достави ревизорски 
извештај од странска реномирана ревизорска институ-
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ција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорски-
от извештај треба да содржи податоци за вкупното еко-
номско работење на странскиот понудувач во послед-
ните три години. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од  член 26 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ. 
4.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-

та за испорака од ваков тип. 
4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 

писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласност член 31, став 2, од Законот за јавни набавки. 

4.7. Целокупната документација треба да е ориги-
нал или заверени копии верни на оригиналот и не пос-
тари од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ ( член 27 од ЗЈН) 
- цена на чинење                40 бодови, 
- квалитет                            30 бодови, 
- начин на плаќање             20 бодови, 
- рок на испорака                10 бодови. 
 
6.  РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни 
набавки. 

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса:  А.Д. �Електростопанство на 
Македонија�, (Комисија за јавни набавки) ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000, Скопје, или на лице место. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
04.07.2002 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на: А.Д. 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок, оние кои не се изработени согласно бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во овој отво-
рен повик, нема да се разгледуваат. 

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

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки - 

пречистен текст  (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), 
Комисијата за јавни набавки при Медицинскиот центар 
Крива Паланка, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ПО ВТОР ПАТ ЗА ИЗ-
ВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА 

НА ОБЈЕКТ ЗА ДИЈАЛИЗА 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач Медицински центар �Академик 

проф.д-р Димитар Арсов� Крива Паланка, ул. �Маршал 
Тито� бб, Крива Паланка. 

1.2. Предмет на набавката:  Изградба на градежни  
работи за адаптација на објект за дијализа.  

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица во Р. Македонија. 

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и количините на работите дадени се во тен-

дерската документација (предмери) која заинтересира-
ните понудувачи може да ја подигнат во Медицински-
от центар Крива Паланка во период од 07 до 15 часот 
секој работен ден откако ќе се уплати износ од 3.000,00 
денари неповратни средства во готово на благајната на 
центарот. 

 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи  сите елементи 

наведени во тендерската документација на соодветни 
места за пополнување. 
      3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени 
за секоја позиција во приложениот предмер на работи-
те и вкупната вредност на работите без ДДВ и со ДДВ 
во денари. 

3.3. Понудувачот  треба да ги прифати условите 
назначени во тендерската документација (предмер) за 
реализација на проектот. 

 
4. ПРИДРУЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон 

понудата) 
- извод од судска регистрација на понудувачот; 
- документ за бонитет издаден од Централниот ре-

гистар (оригинал или заверена копија од нотар); 
- доказ дека  кон понудувачот не е отворена постап-

ка за стечај или ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност и забрана за вршење на 
дејноста; 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 месеци, а се доставува во оригинален примерок или 
копија заверена од нотар. 
Доказ за техничка способност на понудувачот сог-

ласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен 
текст. 

 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена на чинење                                30 бода, 
5.2. Рок на извршување на работите     30 бода, 
5.3. Начин на плаќање                            15 бода, 
5.4. Техничка способност                       25 бода. 
 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА  

ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок заверен и  потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

6.2. Краен рок за прием на понудите е 01.07.2002 
година. 

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

6.4. Понудата која не ги содржи бараните податоци 
и документација ќе се смета за нецелосна и нема да се 
разгледува. 

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса 
Медицински центар ул. �Маршал Тито� бб, Крива Па-
ланка или да се предадат во архивата на Медицинскиот 
центар Крива Паланка најдоцна до (15 часот секој ра-
ботен ден но не подоцна од предвидениот рок за преда-
вање на понудите). 

6.6. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака �не отворај� и број на ова јавно барање. 

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

6.8. Во затворениот плик треба да има уште два зат-
ворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
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содржи понудата со финансиската документација и но-
си ознака �понуда, а другиот внатрешен плик ја содр-
жи техничката документација и носи ознака �докумен-
тација� и точната адреса на понудувачот. 
Јавното отворање на пликовите ќе се изврши на 

01.07.2002 година во 10 часот во Медицински центар 
Крива Паланка во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 
Дополнителни информации на телефон 375-054. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр.26/98 и 2/2002), Комиси-
јата за јавни набавки на ЈП Комуналец Битола, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА 

СМЕТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП Комуналец 

Битола со седиште во Битола на ул. �16-та� ББ. 
1.2. Предмет на набавката се 8 специјални возила за 

подигање на комунален смет. 
 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен , со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката се спроведува со отворен повик 
согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Тендерската документација може да се подигне 
во работните простории на ЈП Комуналец  секој рабо-
тен ден од 7,30 до 14,30 часот. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2.2. Цена искажана  во денари. 
2.3. Рок на испорака. 
2.4. Начин и рок на плаќање. 
 
3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 став 1 алинеја 2 од 
Законот за јавни набавки) 

 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишана од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на ЈП 

Комуналец Битола на ул. �16-та� ББ. 
4.2 Понудувачите покрај понудата задолжително 

треба да достават и придружна документација согласно 
Законот за јавни набавки: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- потврда од надлежен суд дека не е отворена пос-

тапка за стечај или ликвидација, 
- потврда од надлежен суд дека не му е изречена 

мерка забрана за вршење на дејност, 
- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци и да се достави во оригинал или копија 
заверена од нотар. 

4.3. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во противвредност од 40.000 евра како гаран-
ција за учество на отворениот повик. 

4.4. Понудите треба да се достават во затворен 
плик, кој содржи два затворени и запечатени пликови. 
На предната страна од пликот на горниот лев агол 

треба да биде означено �не отворај� како  и бројот на 
барањето, а во средината треба да биде назначена адре-
сата на набавувачот. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака �понуда�, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и ја носи ознаката �документација�. 

4.5. Рок за поднесување на понудите изнесува 15 
дена, сметано од денот на објавувањето на барањето во 
дневниот печат и �Службен весник на РМ�, а отвора-
њето на понудите ќе се врши на 10.07.2002 година во 
12 часот во просториите на ЈП �Комуналец� Битола на 
ул. 16-та� ББ. �

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се доставени во определениот 

рок и не ги содржат бараните податоци нема да бидат 
разгледувани.   

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 
За дополнителни информации понудувачите можат 

да контактираат на тел. 047/37-180; 233-418; 202-065.  
Комисија за јавни набавки  

__________ 
 
Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1 од Законот за 

јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Ко-
мисијата за јавни набавки на Шумарски факултет - Скопје, 
објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател:  Шумарски факултет - Скопје, бул. 

�Александар Македонски� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката:  Изведба на градежно за-

наетчиски работи за надградба на објект со стрм пок-
рив на северното крило од факултетската зграда �Зем-
јоделски факултет, за потребите на Шумарскиот фа-
култет - Скопје. 

 3. Видот на работата и елементите кои се набавува-
ат се дадени во тендерската документација. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
оваа дејност. 

5. Постапката се спроведува согласно одредбите од 
Законот за јавни набавки. 

6. Понудата не е делива. 
7. Краен рок за изведување на сите предвидени ра-

бот  е 15.09.2002 година. и
 
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација може да се подигне 

во просториите на Шумарски факултет - Скопје секој 
работен ден од 8,00 до 14,00 часот во времето на трае-
њето на јавниот повик, по претходна уплата во износ 
од 2.000,00 денари. 

 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
      2. Цена со сите давачки. 

3. Рок на извршување на работите. 
4. Начин на плаќање. 
5
 

. Квалитет и потекло на градежните материјали. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
1. Понудувачот треба да приложи придружна доку-

ментација, согласно член 46 од Законот за јавни набав-
ки и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или 

ликвидација, 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност забрана за вршење на 
дејноста, и 

- потврда од Управата  за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
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V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена со сите давачки  - 60 бода, 
- рок на извршување на работите - 35 бода, 
- начин на плаќање  - 5 бода. 
 
VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од 

Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок 
потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

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

3. Понудата и другата документација се доставува 
во затворен коверт со назнака �не отворај�. 

 
VII. РОКОВИ 
1. Понудите се поднесуваат во рок од 15 дена сме-

тано од денот на објавувањето на повикот. 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 

првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, со почеток во 
10,00 часот во просториите на Шумарски факултет - 
Скопје, во просуство на претставници на понудувачите. 
Претставниците на понудувачите задолжително 

треба да носат овластување од понудувачот. 
3. Заинтересираните ќе можат да добијат информа-

ции, лично на адреса на Шумарски факултет - Скопје 
или по телефон 165-777. 

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
П О К А Н А  З А  Т Е Н Д Е Р 

  ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РЕВИЗОР ЗА ВРШЕЊЕ НА  
  РЕВИЗОРСКА   УСЛУГА   НА ПЕТ  МАКЕДОНСКИ  
   ВОДОВОДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2001 ГОДИНА  
ЈП �Исар� - Штип се јавува како водечко претприја-

тие на петте јавни комунални претпријатија од следни-
те градови:  

- ЈП �Водовод� - Куманово 
- МЈП �Проаква� - Охрид/Струга 
- ЈПКД �Комуналец� - Струмица 
- ЈКП �Дервен� - Велес 
- ЈП �Исар� - Штип 
Набавувачот (ЈП �Исар� - Штип) ги поканува финан-

сиските ревизорски компании, кои се наоѓаат во земјата 
и чие што сметководствено тело е член на Меѓународна-
та федерација на сметководители и имаат работно иску-
ство во Р. Македонија минимум една година, да подне-
сат понуди за вршење на финансиски ревизии на смет-
ките на петте македонски водоводни претпријатија за 
финансиската 2001 година. Поканата е издадена заед-
нички од страна на петте водоводни претпријатија, сог-
ласно Договорот за заем потпишан помеѓу ЕБРД и петте 
комунални претпријатија. Предлогот ќе биде  евалуиран 
на вкупната цена за сите пет градови. 
Тендерската документација може да се подигне во 

просториите на ЈП �Исар� - Штип или да се побара да 
биде доставена по пошта по неповратна уплата на 
1.000,00 денари. 
Уплатата може да биде извршена во готово во долу 

наведената канцеларија или преку банкарски трансфер 
на долу наведената сметка. 
Понудите мора да бидат доставени до ЈП �Исар� - 

Штип најдоцна до 25.06.2002 година, 1200 часот локал-
но време. Потоа понудите ќе бидат отворени. На чинот 
на отворањето може да присуствуваат и претставници 
на понудувачите, ако за тоа изразат интерес. 
Потенцијалните понудувачи можат да добијат до-

полнителни информации, да ја разгледаат тендерската 
документација и истата можат да ја подигнат на след-
ната адреса: ЈП �Исар� - Штип, ул. �Г.М.Апостолски� 
бр. 37, 2000 Штип, тел. ++389 32 391 125, факс. ++389 
32 392 671, Банка:  Стопанска банка АД Штип, Број на 
жиро сметка: 200000025153935. 

ЈП �Исар� - Штип 

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), 
Агенцијата на Република Македонија за приватизација, 
објавува 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ 
ДРУШТВА 

 
1. ДОО  �ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ� - Маврово 
- дејност- сточарство; 
- број на вработени - 15 (состојба 2000 година); 
- за продажба:  удел  на Агенцијата со вредност од 

5.202 ЕУР, што претставува 55,00 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 5.202 ЕУР. 
2. ДОО  �ГРОМАРКЕТ� - Куманово 
- дејност- разни животни продукти, пијалаци; 
- број на вработени - нема податоци; 
- за продажба:  удел на Агенцијата со вредност од 

9.182 ЕУР, што претставува 8,41 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 9.182 ЕУР. 
3. ДОО  �МЛЕКАРА � - Штип 
- дејност- преработка и конзервирање на млеко; 
- број на вработени -  33 (состојба 2000 година); 
- за продажба:  удел на Агенцијата  со вредност од 

55.138 ЕУР, што претставува 33,70 % од главницата на 
друштвото; 

- максимален дисконт: 0 %. 
- минимална продажна цена на уделот: 55.138 ЕУР. 
Понудите за купување на удели во писмена форма 

се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса 
на Агенцијата, назнаката �не отворај�, а под тоа �пону-
да�, назив на претпријатието за кое се однесува пону-
дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт 
лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-
чен број од лична 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 на плаќање (согласно законските прописи); 
- Рок (датум) за отплата-веднаш или на рати; 
- Број на годишни рати (не повеќе од пет) и 
- Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на 

рати). 
Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-

мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10 % 
од продажната цена на уделот. 
Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата. 
Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-

говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-
ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата. 
Жиро-сметка на Агенцијата: 
Број: 240-0100000350-94 
Банка депозитор: Балканска банка АД - Скопје 
Единствен даночен број: 4030993262472. 
Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик на следната ад-
реса: Агенција на Република Македонија за приватиза-
ција, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, пош.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. 
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 Врз основа на член 565 став 3 од Законот за трговски 

друштва, ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРИВАТНА БАНКА 
АД Скопје, јавно го објавува извадокот од ревидираниот 
финансиски извештај за 2001 година, кој е усвоен на сед-
ницата на Собранието на aкционери на Банката, одржана 
на 31.05.2002 година, изготвен од страна на независната 
ревизорска куќа �MBC EXCEL� - Скопје. 

 
Биланс на состојба 
На 31 декември 2001 и 2000 
(сите износи се искажани 
во илјади денари) 

   

 белешка 2001 2000 

СРЕДСТВА    

Парични средства и депо-
зити кај НБРМ 10 167,015 480,917 
Хартии од вредност за тр-
гување 11 279,634 - 
Пласмани, депозити и 
аванси одобрени од банки 12 20,000 24,461 
Кредити на коминтенти 13 20,016 32,219 
Хартии од вредност рас-
положиви за продажба 14 - 27,636 
Основни средства 15 38,826 57,382 
Останати средства и по-
барувања по камати 16 108,788 24,520 
Вкупно средства  664,279 647,135 

ОБВРСКИ 
   

Депозити на коминтенти 17 87,286 57,201 
Останати обврски по камати 18 10,745 29,969 
Одложени даноци 3,9 - 262 
Вкупно обврски  98,031 87,432 

КАПИТАЛ 19   
Акционерски капитал  764,542 777,451 
Ревалоризациони и други 
ревизии  - 1,837 

Акумулирани загуби  (198,294) (219,585) 

Вкупно капитал  566,248 559,703 

Вкупно обврски и капитал  664,279 647,135 

Потенцијални и преземе-
ни обврски, нето 21 7,928 2,356 

Биланс на успех    

За годините што завршу-
ваат на 31 декември 2001 
и 2000 (во илјади денари)  

 
  

Приходи по основ на камати 4 29,003 41,176 

Расходи по основ на камати 4 (2,394) (21,552) 

Нето приходи од камати  26,609 19,624 

(Резервирање за)/Покритие 
на резервирањето за потен-
цијални загуби од кредити, 
нето 5 (8,414) 15,302 

Нето приходи од камати 
по резервирање 

 
18,195 34,926 

Приходи од надоместоци 
и провизии 

 
8,168 7,875 

Позитивни курсни разлики 6 22,883 10,264 

Останати деловни приходи 7 55,479 24,626 

Деловни приходи  86,530 42,765 

Расходи од надоместоци 
и провизии 

 
(5,446) (7,567) 

Останати деловни расходи 8 (92,557) (69,142) 

Деловни расходи  (98,003) (76,709) 

Добивка пред оданочување  6,722 982 

Оданочување 3.9.9 - (262) 

Нето добивка  6,722 720 
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И С П Р А В К А 

на Извештајот од извршената ревизија за 2001 година, 
објавен во �Службен весник на Република Македонија� 
бр. 39/2002 година  

 
Врз основа на член 16 од Законот за Фондот за оси-

гурување на депозити (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 63/2000, 29/2002), Фондот за осигуру-
вање на депозити Скопје, објавува 

 
ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА 

ЗА 2001 ГОДИНА 
 

БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА 
На 31 декември 2001 и 2000 година 
(во илјади денари) 2001 2000 

АКТИВА 
ОБРТНИ СРЕДСТВА   

Парични средства 21,115 2,111 
Пласмани во хартии од вредност 617,168 447,034 
Побарувања по основ на премии 296 102 
Дадени аванси 106 - 
Активни временски разграничувања 2,117 1,253 
Вкупно обртни средства 640,802 450,500 
Основни средства, нето 486 930 

ВКУПНА АКТИВА 641,288 451,430 

ПАСИВА 

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ   
Обврски за штета 1,986 1,997 
Останати краткорочни обврски 2,440 993 
Вкупно краткорочни обврски 4,426 2,990 
Резерви на сигурност 594,183 415,195 

КАПИТАЛ   

Капитал 10,300 10,300 

Акумулирана добивка 32,379 22,945 

Вкупен капитал 42,679 33,245 

ВКУПНА ПАСИВА 
641,288 451,430 

   

БИЛАНСИ НА УСПЕХ 

Години што завршуваат на 31 декем-
ври 2001 и 2000 (во илјади денари) 2001 2000 

Приходи по основ на камати 49,928 33,385 

Деловни расходи (9,220) (6,253) 

Добивка од деловно работење 40,708 27,132 

Останати приходи 863 - 

Добивка пред оданочување 41,571 27,132 

Даноци и придонеси од добивка (6,255) (4,187) 

Добивка за тековниот период 35,316 22,945 
 
Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte 

& Toushe финансиските извештаи ја прикажуваат реал-
но, во сите материјални аспекти финансиската состојба 
на Фондот на 31 декември 2001 година и 2000 година, 
резултатите од работењето, промените во капиталот, 
како и паричните текови за годините што тогаш завр-
шуваат, во согласност со сметководствените стандарди 
важечки во Република Македонија. 

   
 
 
 
 ОДЛУ
 
 
 
 
 
 Р
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 
  
 
 
  

 
КИ ЗА ПРО

 

.бр. Акционе

1 Струмичан
2 Струмичан
3 Лозар - Кал
4 Лозар - Сви
5  Лозар - Но
6 Палтекс 
7 Прилепски
8 Бетон 
9 Велеспром

Макохемиј

Акциите ќе бида
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА 

ДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА Р.М. ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА 
ПРОДАЖБА НА БЕРЗА 

рско друштво Место 
Вредност на 
друштвото 

(ЕУР) 

Капитал за 
продажба 

(ЕУР) 

Учество на 
капиталот за 
продажба во 
вредноста на 
друштвото 

 
 

Максимален 
дисконт 

ка - Предилница Струмица 2.040.055 612.017 30,00 % 0,00 % 
ка - Конфекција Струмица 107.371 32.211 30,00 % 0,00 % 
аслари Велес 121.892 39.523 32,42 % 0,00 % 
њарска фарма Велес 1.898.427 484.321 25,51 % 0,00 % 
во Село Велес 371.658 120.418 32,40 % 0,00 % 

Делчево 463.707 30.984 6,68 % 30,00 % 
 неметали Прилеп 219.498 116.808 53,22 % 80,00 % 

Скопје 11.167.631 3.714.716 33,26 % 90,00 % 
 Велес 2.198.556 403.765 18,37 % 90,00 % 
а Скопје 78.915 23.675 30,00% 0,00% 

т понудени на берзата најмалку 7 дена после нивното објавување. 
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ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ 
 
Агенцијата на Република Македонија за приватиза-

ција (во натамошен текст: Агенција), во име на Владата 
на Република Македонија и останатите акционери кои 
го претставуваат државниот капитал, објавува тендер 
за продажба на пакет од  69,76 % државен и опште-
ствен капитал, еднаков на 195,341 обични акции во 

 
НИП Нова Македонија А.Д. Скопје 
Новинско - издавачка дејност 

 
Полно име на Друштвото:  НИП Нова Македонија 

А.Д. Скопје 
Седиште: ул. �Мито-Хаџивасилев Јасмин� бб 
Основна главница на Друштвото: 14.316.176 ЕУР 
Номинална вредност на една акција: 51,13 ЕУР 
Број на акции: 280.000 обични акции 
Краен рок за доставување на понудата: 19 јули 2002 
Понудувачите можат да ја подигнат тендерската до-

кументација во канцелариите на Агенцијата во работ-
ните  денови од 09:00 до 15:00 часот. Тендерската до-
кументација ќе биде предадена по извршена уплата на 
1000 ЕУР во  МКД (илјада евра во денарска против-
вредност) според средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата, на жиро-
сметка на Агенција  во Балканска банка - Скопје број 
240-0100000340-27 (единствен даночен број 4030993-
262472). 
Контакт информации: 
Агенција на Република Македонија за приватизаци-

ја, ул. �Никола Вапцаров� бр. 7, 1000 Скопје, Републи-
ка Македонија, тел: +389 2 117 564, факс: +389 2 126 
022, e-mail: agency@mpa.org.mk 
Лице за контакт: Бети Попова 

_______________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 
Врз основа на член 565-а од Законот за трговските 

друштва (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 
37/2000, 31/2001 и 50/2001), Државниот завод за стати-
стика  ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА МАЈ 2002 ГОДИНА 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во мај 
2002 година во однос на април 2002 година е 0.003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е  0.021. 

3. Коефициентот на цените на производителите на 
индустриски производи во мај 2002 година во однос на 
истиот месец од претходната година изнесува - 0.002. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот 
од почетокот на годината до крајот на мај 2002 година 
во однос на просекот на животните трошоци во Репуб-
лика Македонија во 2001 година е 0.029. 

                                                   Заменик на директор, 
                                                 Селајдин Мемети, с.р. 
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