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Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за одбрана, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 30 мај 2001 година. 

Бр. 07-2019/1 
30 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ОДБРАНА 

ГЛАВА I 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Одбраната на Република Македонија (во натамош-

ниот текст: Републиката) се организира како систем 
за одбрана на независноста и територијалниот интег-
ритет на Републиката. 

Одбраната на Републиката ја остваруваат граѓани-
те, органите на државната власт и вооружените сили 
како Армија на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Армијата). 

Трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
новите и службите и единиците на локалната самоуп-
рава и Градот Скопје (во натамошниот текст: едини-
ците на локалната самоуправа), можат да извршуваат 
определени задачи во областа на одбраната. 

Одбраната на Републиката може да се остварува и 
преку соработка со колективните системи за безбед-
ност и одбрана во кои Републиката пристапила. 

Одбраната на Републиката се остварува во соглас-
ност со Уставот на Република Македонија, законите, 
Стратегијата за одбрана на Републиката, други доку-
менти и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот на Република Македонија. 

ГЛАВА II 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ 
ВО ОДВРАНАТА 

Член 2 
Во остварувањето на одбраната на Републиката, 

граѓаните ги имаат следниве права и должности: 
1) да извршуваат воена обврска; 
2) да учествуваат во цивилната заштита; 
3) да извршуваат работна обврска и 
4) да извршуваат материјална обврска. 

1. Извршување на воената обврска 

Член 3 
На воена обврска подлежат сите граѓани на Репуб-

ликата од машки пол на возраст од 17 до 55 години 
живот. 

Жените можат да подлежат на воена обврска под 
условите од став 1 на овој член, ако доброволно се 
пријават за воени обврзници до крајот на календар-
ската година во која полнат 27 години живот. 

Член 4 
Воената обврска на граѓаните се состои од: 
1) регрутна обврска; 
2) обврска на служење воен рок и 
3) обврска на служење во резервен состав. 

Член 5 
На воениот обврзник му престанува воената обвр-

ска: 
1) ако е оценет како неспособен за воена служба и 
2) ако му престане државјанството на Република 

Македонија. 
Член 6 

Воениот обврзник станува воено лице со стапува-
њето, а престанува да биде воено лице со отпуштање-
то од Армијата. 

Воениот обврзник има статус на воено лице и кога 
се јавува на покана од надлежен орган на државната 
управа, заради извршување на воената обврска од поа-
ѓањето до враќањето во станот. 

Член 7 
Служењето на воениот рок трае девет месеци. 
Обврската за служење воен рок се извршува во 

Армијата. 
Член 8 

По исклучок од член 7 на овој закон, регрутот кој 
од верски или морални убедувања (приговор на совес-
та), не сака да служи воен рок во Армијата со оружје, 
може да служи воен рок во Армијата без оружје или 
да служи воен рок во цивилна служба. 

Служењето на воениот рок во случаите од став 1 
на овој член трае 14 месеци. 

Член 9 
Воениот рок во цивилна служба се служи во 

здравствени, хуманитарни или социјални организации 
и установи и противпожарни единици. 

Организациите, установите и единиците од став 1 
на овој член во кои ќе се служи воен рок во цивилна 
служба ги определува Владата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Владата). 

Организациите, установите и единиците од став 1 
на овој член се должни на лицето кое го служи воени-
от рок во цивилна служба да му обезбедат бесплатно 
сместување и исхрана. 

Финансиските средства за надоместок на трошоци-
те за сместување и исхрана од став 3 на овој член се 
обезбедуваат од Вуџетот на Министерството за одбра-
на во висина на финансиските средства потребни за 
сместување и исхрана на војник кој служи воен рок во 
единиците на Армијата. 

Организациите, установите и единиците од став 1 
на овој член се должни да ги определат работните 
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места и видот и обемот на задачите на лицата кои го 
служат воениот рок во цивилна служба, а за кои сог-
ласност дава Владата, по претходно мислење од Ми-
нистерството за одбрана. 

Организациите, установите и единиците од став 1 
на овој член во кои се служи воен рок во цивилна 
служба се должни да вршат контрола на лицата кои го 
служат воениот рок во цивилна служба и за тоа да го 
известуваат Министерството за одбрана. Контрола 
врши и Министерството за одбрана. 

Лицето кое служи воен рок во цивилна служба е 
изедначено во поглед на правата и обврските со војни-
кот кој служи воен рок во Армијата. 

Начинот на служење на воен рок во Армијата без 
оружје, односно во цивилна служба се уредува со пра-
вилник што го донесува министерот за одбрана. 

Член 10 
Регрутот кој сака да служи воен рок согласно член 

8 од овој закон, поднесува писмено барање до Минис-
терството за одбрана во рок од 15 дена од денот на 
приемот на поканата за регрутација, во кое ги наведу-
ва причините и начинот на кој сака да го служи воени-
от рок. 

Решение по барањето на регрутот од став 1 на овој 
член донесува комисија формирана од Министерство-
то за одбрана, во рок од 60 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

Против решението на комисијата од став 2 на овој 
член, регрутот може да поднесе жалба во рок од 15 де-
на до второстепената комисија на Владата. 

2. Учество во цивилната заштита 

Член 11 
Должноста на граѓаните за учество во цивилната 

заштита се состои од извршување задачи во заштита-
та и спасувањето на населението и материјалните доб-
ра од воени разурнувања, последиците предизвикани 
од нив и други опасности во воена состојба, како и од 
природни непогоди, епидемии и техничко-технолош-
ки и други несреќи во мир. 

Должноста на граѓаните од став 1 на овој член се 
остварува со учество во силите на цивилната зашти-
та. 

Член 12 
Должност за учество во силите на цивилната заш-

тита имаат сите граѓани на возраст од 18 до 60 години 
живот за мажи, односно 55 години живот за жени. 

Од должноста за учество во силите на цивилната 
заштита се ослободуваат бремени жени, мајки однос-
но самохрани родители и старатели кои имаат или се 
грижат за дете до седум години, односно две и повеќе 
деца до десет години, како и воените обврзници кои 
имаат распоред во Армијата. 

3. Извршување на работна обврска 

Член 13 
Должност за извршување на работната обврска 

имаат сите работоспособни граѓани на возраст од 18 
до 65 години живот за мажи, односно 60 години живот 
за жени. 

Од должноста за извршување на работната обвр-
ска се ослободуваат бремени жени, мајки, односно са-
мохрани родители и старатели кои имаат или се гри-
жат за дете до седум години, односно две и повеќе де-
ца до десет години, граѓани кои се здравствено неспо-
собни за работа и граѓани кои имаат распоред во Ар-
мијата и силите на цивилната заштита што ги форми-
ра Републиката. 

Должноста за извршување на работната обврска 
се остварува само во воена состојба. 

Поблиски прописи за извршување на работната 
обврска донесува Владата. 

4. Извршување на материјална обврска 

Член 14 
За потребите на Армијата и цивилната заштита во 

воена и вонредна состојба, како и при изведување 
вежбовни активности во мир, граѓаните, трговските 
друштва, јавните претпријатија, установите и служби-
те се должни, на Министерството за одбрана по него-
во барање да му даваат на користење возила, машини, 
земјиште, објекти, како и други материјални средства, 
запрежен и товарен добиток. 

Министерството за одбрана води евиденција и вр-
ши распоредување на средствата и добитокот од став 
1 на овој член. 

По барање на Министерството за одбрана, тргов-
ските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите се должни на Министерството за одбрана да 
му даваат податоци за материјалните средства и доби-
токот од став 1 на овој член. 

Сопствениците на материјалните средства и доби-
токот од став 1 на овој член се должни за секоја про-
мена од значење за водење на евиденцијата од став 2 
на овој член да го известат Министерството за одбра-
на во рок од осум дена од денот на настанување на 
промената. 

За користењето на средствата и добитокот од став 
1 на овој член, на давачите им припаѓа надоместок за 
нивно користење, како и надоместок за нивно оштету-
вање или уништување. 

Дневниот надоместок за користење од став 5 на 
овој член изнесува до 30% од просечната месечна нето 
плата по работник во Републиката објавена во месе-
цот пред давањето на средствата и добитокот, а надо-
местокот за нивно оштетување или уништување не 
може да биде помал од пазарната вредност на средс-
твото, односно добитокот што истите ја имале во вре-
мето кога биле оштетени или уништени, определена 
врз основа на елементите со помош на кои според 
обичаите во зависност од времето и местото на паза-
рот се утврдува пазарната цена. 

Поблиски прописи за видот на средствата и доби-
токот од став 1 на овој член, за начинот на водењето 
на евиденцијата и за поблиско определување на виси-
ната на надоместокот за нивното користење, оштету-
вање и уништиување донесува Владата. 

Член 15 
Должност за давање на средствата и добитокот од 

член 14 на овој закон во воена состојба имаат и стран-
ски државјани кои постојано живеат на територијата 
на Републиката, како и странските трговски друштва 
и странски трговци-поединци, односно нивни прет-
ставништва и други организациски единици во Репуб-
ликата. 

ГЛАВА III 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА ВЛАСТ 

а) Раководење со одбраната 

Член 16 
Раководењето со одбраната се остварува во сог-

ласност со Уставот на Република Македонија и закон. 
Раководењето со одбраната го остваруваат Собра-

нието на Република Македонија, претседателот на Ре-
публиката, Владата и министерот кој раководи со Ми-
нистерството за одбрана. 

б) Собрание на Република Македонија 

Член 17 
Во остварувањето на одбраната Собранието на Ре-

публика Македонија: 
1) врши надзор врз остварувањето на надлежнос-

тите на Владата во одбраната и ја следи подготвенос-
та за одбрана на Републиката; 
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2) утврдува постоење на непосредна воена опас-
ност од напад врз Републиката; 

3) прогласува настанување и престанување на вое-
на состојба; 

4) одлучува за висината на средствата за потребите 
на одбраната; 

5) донесува буџет на Републиката за воена состој-
ба; 

6) донесува одлука за стапување во членство и за 
истапување на Републиката од членство од колектив-
ните системи за безбедност и одбрана; 

7) ратификува меѓународни договори кои се одне-
суваат на влегување, поминување или престојување на 
странски вооружени сили на територијата на Републи-
ката заради вежбовни активности, обука и учество во 
мировни или хуманитарни операции, како и за учество 
во тие активности и операции на единиците на Арми-
јата на Републиката во странство; 

8) донесува национална концепција за безбедност и 
одбрана на Републиката; 

9) прогласува ден на Армијата и ден на цивилната 
заштита и 

10) донесува заклучоци и резолуции во врска со ос-
тварувањето на системот на одбраната, плановите за 
развој на одбраната, опременоста и борбената готов-
ност на Армијата. 

Извештај по актите наведени од точка 10 на овој 
член поднесува Владата по барање на Собранието или 
најмалку на две години. 

Заради запознавање со активностите во Армијата, 
пратеник во Собранието може да побара од Минис-
терството за одбрана да организира негова посета на 
единици, команди и штабови на Армијата. 

в) Претседател на Република Македонија и врховен 
командант на Армијата 

Член 18 
Во остварувањето на одбраната, претседателот на 

Република Македонија и врховен командант на Арми-
јата: 

1) донесува стратегија за одбрана на Републиката; 
2) донесува план за одбрана на Републиката; 
3) ги пропишува мерките на приправност и нареду-

ва нивно спроведување; 
4) пропишува организација и формација на Арми-

јата; 
5) донесува документи за употреба на Армијата и 

наредува нејзина употреба; 
6) дава согласност на документите за развој на Ар-

мијата; 
7) ги определува мерките за зголемување на бор-

бената готовност на Армијата и наредува нивно спро-
ведување; 

8) наредува мобилизација на Армијата; 
9) го пропишува командувањето во Армијата; 
10) донесува прописи што се однесуваат на борбе-

ната готовност, вооружената борба и мобилизацијата 
на Армијата; 

11) поставува старешини на формациски места ге-
нерали и унапредува и разрешува генерали и 

12) поставува и отповикува воени претставници на 
Републиката во странство. 

Во остварувањето на функциите од областа на од-
браната, претседателот на Републиката и врховен ко-
мандант на Армијата донесува подзаконски акти. 

г) Влада на Република Македонија 

Член 19 
Во остварувањето на одбраната Владата ги има 

следниве надлежности: 
1) предлага висина на средства за потребите на од-

браната; 
2) предлага буџет на Републиката за воена состој-

ба; 
3) дава мислење за Стратегијата за одбрана на Ре-

публиката; 

4) го утврдува предлогот на планот за одбрана на 
Републиката; 

5) во согласност со ратификуваните меѓународни 
договори одлучува за влегување, престојување или 
преминување на странски вооружни сили на територи-
јата на Републиката заради вежбовни активности, 
обука и учество во мировни или хуманитарни опера-
ции; 

6) одлучува за примање и давање воено-техничка 
помош со други држави; 

7) одлучува за испраќање во странство во вежбов-
ни и хуманитарни активности на силите на цивилната 
заштита што ги формира Републиката; 

8) одлучува за ангажирање на силите на цивилната 
заштита што ги формира Републиката; 

9) одлучува за воведување работна обврска; 
10) одлучува за евакуација на населението; 
11) наредува употреба на полицијата во воена сос-

тојба како поддршка на Армијата; 
12) одлучува за вежбовни активности на органите 

на државната управа, единиците на локалната самоуп-
рава, трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
нови и служби; 

13) донесува уредби за: 
- спроведување на мерките на приправност; 
- обезбедување резерви за потребите на одбраната 

во случај на воена состојба; 
- планирање на одбраната; 
- обучување за одбрана; 
- критериуми за распоредување и приоритет при 

распоредувањето на граѓаните во одбраната; 
- критериуми за опремување на органите на др-

жавната власт за работа во воена состојба; 
- уредување на територијата за потребите на од-

браната; 
- организација и функционирање на системот за 

набљудување, известување и тревожење во Републи-
ката; 

- организација и функционирање на врските за ра-
ководење; 

- организација и функционирање на криптозашти-
тата во Републиката; 

- противелектронско обезбедување; 
- начинот на користење на податоците и информа-

циите што се пренесуваат и обработуваат со комуни-
кациско - информацискиот систем во областа на од-
браната и 

- критеруми за евакуација на населението; 
14) донесува одлуки за: 
- методологија за спроведување на подготовките 

за одбрана; 
- формирање единици и штабови на цивилната 

заштита; 
- формирање центар за обука за одбрана и 
- определување на објектите и зоните од значење 

за одбраната и зоните во кои се ограничува слободата 
на движењето, престојот или населувањето. 

д) Министерство за одбрана 

Член 20 
Во остварувањето на одбраната Министерството 

за одбрана: 
1) подготвува стратегија за одбрана на Република-

та; 
2) врши процена на можните воени и други опас-

ности со кои се загрозува суверенитетот, самостојнос-
та и територијалниот интегритет на Републиката и 
загрозеноста на територијата од природни непогоди и 
други несреќи; 

3) го организира и подготвува системот на одбра-
ната и предлага мерки за негов развој и усовршување; 

4) подготвува план за одбрана на Републиката; 
5) го организира пренесувањето на наредбата за 

спроведување на мерките на приправност и го следи 
нивното спроведување; 

6) го организира и спроведува планирањето на од-
браната; 
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7) ги планира потребите на одбраната и изработу-
ва финансиски планови и програми за потребите на 
одбраната; 

8) ги распоредува финансиските средства за одбра-
ната во согласност со Буџетот на Републиката; 

9) врши ревизија на реализацијата на финансиски-
те средства распоредени за потребите на Армијата; 

10) планира резерви за потребите на одбраната во 
случај на воена состојба; 

11) планира и организира материјално обезбедува-
ње за потребите на одбраната; 

12) организира и спроведува здравствена заштита 
за потребите на одбраната; 

13) предлага организација и формација на Армијата; 
14) врши пополнување на Армијата; 
15) организира и спроведува мобилизација на Ар-

мијата; 
16) врши контрола и оценување на борбената го-

товност на Армијата; 
17) донесува годишен план за вежбовни активнос-

ти на Армијата; 
18) донесува годишен план за школување и струч-

но оспособување и усовршување на лицата на служба 
во Армијата и вработените во Министерството, како 
и извадок од развојниот план за обучување; 

19) произведува во почетен чин воени старешини -
офицери; 

20) поставува, унапредува и разрешува воени ста-
решини на должности за кои е предвиден чин од мајор 
до полковник; 

21) врши стручни и управни работи во врска со из-
градбата на воени и други објекти од значење за од-
браната и изградбата на инвестициони објекти за пот-
ребите на Армијата; 

22) организира и спроведува вежбовни активности 
со органите на државната управа, единиците на локал-
ната самоуправа, трговските друштва, јавните прет-
пријатија, установи и служби; 

23) врши опремување на органите на државната 
власт за работа во воена состојба; 

24) планира и организира уредување на територи-
јата за потребите на одбраната; 

25) организира и подготвува набљудување, извес-
тување и тревожење; 

26) организира и подготвува врски за раководење 
за потребите на одбраната во воена и вонредна состој-
ба; 

27) организира, подготвува и спроведува крипто-
заштита на тајните податоци од областа на одбраната; 

28) врши фреквентен менаџмент во радиокомуни-
кациите за потребите на одбраната; 

29) организира и обезбедува функционирање на 
интегриран комуникациско- информациски систем; 

30) организира и подготвува цивилна заштита; 
31) врши пополнување на силите на цивилната 

заштита што ги формира Републиката; 
32) организира и спроведува мобилизација на еди-

ниците и штабовите на цивилната заштита што ги 
формира Републиката; 

33) организира откривање и уништување на неекс-
плодирани убојни средства; 

34) организира и спроведува разузнавање и кон-
траразузнавање за потребите во одбраната; 

35) организира и спроведува спречување и откри-
вање на кривични дела од член 135 на овој закон; 

36) го следи остварувањето на заштитата на тај-
носта на податоците од значење за одбраната; 

37) организира и спроведува обука за одбрана; 
38) изработува наставни планови и програми за 

обука за одбрана; 
39) организира функционирање на Центарот за 

обука за одбрана; 
40) ги врши управните работи во остварувањето на 

правата и должностите на граѓаните во областа на од-
браната; 

41) води кадровска политика; 
42) води сметка за составот на армискиот раково-

ден кадар и другите лица ангажирани во Армијата, од 
аспект на националната припадност, без да се наруши 
критериумот на професионалност и стручност; 

43) организира и спроведува информирање на јав-
носта; 

44) организира и остварува издавачка дејност; 
45) утврдува стандарди и други акти на стандарди-

зација и метрологија за потребите на одбраната во 
согласност со закон; 

46) врши надзор врз спроведувањето на овој закон 
и другите прописи од областа на одбраната; 

47) организира научно-истражувачка работа за 
потребите на одбраната; 

48) организира научна и научно-техничка соработ-
ка од областа на одбраната со институции надвор од 
Републиката; 

49) планира остварување на меѓународна соработ-
ка во областа на одбраната; 

50) ја организира посетата на пратениците на Ми-
нистерството и на Армијата; 

51) донесува прописи што се однесуваат на регру-
тирање и пополнување на постојаниот состав на Ар-
мијата со регрути, школување, стручно оспособување 
и усовршување на лицата на служба во Армијата и 
други прописи во врска со вршењето на службата во 
Армијата; 

52) донесува прописи што се однесуваат на стручно 
оспособување и усовршување на вработените во Ми-
нистерството за одбрана и 

53) донесува стручни упатства од областа на одбра-
ната. 

Во воена состојба Министерството за одбрана, вр-
ши штабни и други работи за потребите на претседа-
телот на Републиката. 

ѓ ) Органи на државната управа 

Член 21 
Министерствата и другите органи на државната 

управа и управни организации во остварувањето на 
одбраната на Републиката се подготвуваат за оствару-
вање на нивната функција во воена состојба и учеству-
ваат во изработката на планот за одбрана на Републи-
ката. 

Во остварувањето на работите од став 1 на овој 
член, министерствата и другите органи на државната 
управа и управните организации во областите за кои 
се формирани: 

1) следат, насочуваат, вршат надзор и преземаат 
мерки за спроведување на подготовките за одбрана; 

2) изработуваат документи за функционирање во 
воена состојба; 

3) предлагаат мерки за усогласување на докумен-
тите од Планот за одбрана на Републиката; 

4) спроведуваат мерки за приправност; 
5) спроведуваат мерки за заштита и спасување на 

работниците и материјалните добра; 
6) изработуваат стручни упатства за спроведување 

на подготовките за одбрана и 
7) вршат и други работи во областа на одбраната 

во согласност со закон. 
Министерствата и другите органи на државната 

управа и управните организации во воена состојба, го 
следат извршувањето на документите за функциони-
рање во областите за кои се образувани и преземаат 
мерки и активности за нивно извршување. 

Одредбите од ставовите 1 до 3 на овој член соод-
ветно се однесуваат и на судовите, Јавното обвинител-
ство, Уставниот суд на Република Македонија, Народ-
ниот правобранител и другите органи на Републиката, 
како и на Народната банка на Република Македонија. 

ГЛАВА IV 

АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Заеднички одредби 

Член 22 
Армијата е вооружена сила на сите граѓани на Ре-

публиката. 
Армијата има постојан и резервен состав. 
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Член 23 
Армијата се оганизира, подготвува и оспособува за 

водење вооружена борба и борбени и други дејствија 
за остварување на својата уставна функција за одбра-
на на Републиката. 

Член 24 
Армијата се организира во единици, команди, шта-

бови и установи. 
Организацијата на единиците, командите, штабо-

вите и установите, како и нивната големина, структу-
ра, број, состав и намена се пропишуваат со организа-
цијата и формацијата на Армијата. 

Армијата се состои од видови, родови и служби. 
Видовите се: копнена војска и противвоздушна од-

брана и воено воздухопловство. 
Видовите се состојат од родови и служби. 
Претседателот на Републиката ги определува ро-

довите и службите во Армијата, а Министерството за 
одбрана нивната намена и специјалност. 

2. Генералштаб на Армијата 

Член 25 
Оперативните и стручните работи за организира-

ње, подготвување и командување со Армијата ги врши 
Генералштабот на Армијата, како највисоко стручно 
тело во состав на Министерството за одбрана за пра-
шањата кои се однесуваат на Армијата. 

Во извршување на работите од став 1 на овој член, 
Генералштабот на Армијата му предлага на Минис-
терството за одбрана: 

1) организација и формација на Армијата; 
2) план за употреба на Армијата; 
3) мерки за зголемување на борбената готовност 

на Армијата; 
4) годишен финансиски план за потребите на Ар-

мијата; 
5) годишна програма за опремување на Армијата; 
6) годишен план за вежбовни активности на Арми-

јата; 
7) поставување, унапредување и разрешување вое-

ни старешини на должности за кои се предвидува чин 
мајор и повисок чин; 

8) годишен план за школување, стручно оспособу-
вање и усовршување на лицата на служба во Армија-
та; 

9) лица на служба во Армијата за школување и 
стручно оспособување и усовршување и 

10) доделување на одликувања и признанија за ос-
тварените резултати во областа на одбраната за при-
падниците на Армијата. 

Член 26 
Во извршувањето на работите и задачите од член 

25 став 1 на овој закон, Генералштабот на Армијата: 
1) го спроведува годишниот финансиски план за 

потребите на Армијата одобрен од Министерството 
за одбрана и ја следи ефикасноста и наменската реа-
лизација на средствата согласно со прописите донесе-
ни од министерот за одбрана; 

2) ја следи борбената готовност на Армијата и пре-
зема мерки за нејзино подобрување; 

3) го организира и следи спроведувањето на мерки-
те за готовност на Армијата и презема мерки за нивно 
извршување; 

4) извршува мобилизација на Армијата; 
5) изведува вежбовни и други активности за оспо-

собување на Армијата во согласност со годишниот 
план; 

6) спроведува логистичка поддршка на Армијата; 
7) спроведува персонален менаџмент во Армијата 

во согласност со кадровската политика на Министерс-
твото за одбрана; 

8) планира, организира и спроведува обука за при-
падниците на Армијата; 

9) организира и подготвува врски за командување 
и контрола во Армијата; 

10) планира и спроведува криптозаштита на тајни-
те податоци значајни за Армијата; 

11) организира и спроведува противелектронско 
обезбедување; 

12) организира и спроведува набљудување, контро-
ла и обезбедување на суверенитетот на воздушниот 
простор на Републиката; 

13) организира и спроведува разузнавање и кон-
траразузнавање во Армијата; 

14) организира и спроведува заштита на силите во 
Армијата; 

15) организира и спроведува откривање и спречу-
вање на вршење кривични дела во Армијата; 

16) врши уредување на територијата за потребите 
на Армијата; 

17) во согласност со планот на Министерството за 
одбрана остварува соработка со странски армии; 

18) поставува, унапредува и разрешува професио-
нални војници и воени старешини заклучно со чин ка-
петан; 

19) произведува во почетен чин воени старешини -
подофицери; 

20) донесува стручни правила и упатства што се од-
несуваат на употребата на единиците на Армијата, 
внатрешниот ред и односите во вршењето на служба-
та во Армијата и други стручни правила и упатства од 
значење за работата во Армијата и 

21) врши и други работи во согласност со овој за-
кон и со прописите за служба во Армијата. 

Член 27 
Со Генералштабот на Армијата раководи начал-

ник кој го поставува и разрешува претседателот на 
Републиката. 

За својата работа началникот на Генералштабот 
на Армијата му одговара на претседателот на Репуб-
ликата и на министерот за одбрана. 

3. Командување во Армијата 
Член 28 

Претседателот на Републиката е врховен коман-
дант на Армијата. 

Командувањето со Армијата, претседателот на Ре-
публиката го спроведува преку министерот за одбра-
на, во согласност со Уставот и овој закон. 

Со единиците на Армијата непосредно командува-
ат началникот на Генералштабот на Армијата и ко-
мандантите на воените единици и установи, во соглас-
ност со прописите за командување донесени од прет-
седателот на Републиката. 

Командувањето во Армијата се заснова врз прин-
ципите на едностарешинство, субординација и един-
ство во командувањето при употреба на силите и 
средствата. 

Наредбите на претпоставениот старешина во Ар-
мијата не се извршуваат ако нивното извршување 
претставува кривично дело. 

4. Пополнување на Армијата 
Член 29 

Пополнувањето на Армијата се врши според орга-
низацијата и формацијата на Армијата. 

Пополнувањето на постојаниот состав на Армија-
та се врши со регрути, професионални војници, воени 
старешини и цивилни лица на служба во Армијата, ка-
ко и со материјални средства. 

Пополнувањето на резервниот состав на Армијата 
се врши со воени обврзници во резерва. 

Пополнувањето на резервниот состав на Армијата 
со материјални средства во воена состојба се врши и 
со средства опфатени со материјална обврска од чле-
новите 14 и 15 на овој закон. 

5. Подготовка и мобилизација на Армијата 
Член 30 

Подготовката на Армијата опфаќа преземање ор-
ганизациски, безбедносни, воено-стручни и други мер-
ки и постапки потребни за успешното остварување на 
борбените задачи. 
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Член 31 
Со мобилизација Армијата се доведува во состојба 

на готовност за извршување на борбени задачи според 
документите за употреба на Армијата. 

Член 32 
Мобилизацијата на Армијата може да биде општа 

и делумна. 
Општата мобилизација ја опфаќа целата Армија, а 

делумната, нејзините одделни формациски состави. 

Член 33 
Мобилизацијата на Армијата се организира во сог-

ласност со документите за употреба, а се извршува 
според документите за мобилизација. 

Член 34 
За подготвување, спроведување и извршување на 

мобилизацијата на Армијата се одговорни: 
1) министерот за одбрана - за организирање и 

спроведување на мобилизацијата на Армијата; 
2) началникот на Генералштабот на Армијата - за 

подготвување и извршување на мобилизацијата на 
Армијата и 

3) воените старешини во постојаниот состав на Ар-
мијата - за подготвување и извршување на мобилиза-
ција на формациските состави со кои командуваат. 

Член 35 
Заради проверување на мобилизациската подгот-

веност и борбената готовност на Армијата, односно 
заради обука, согласно со планот за вежбовни актив-
ности на Армијата, одделни формациски состави на 
Армијата можат да се мобилизираат во мир. 

6. Материјално обезбедување на Армијата 

Член 36 
Под материјално обезбедување на Армијата, во 

смисла на овој закон, се подразбира снабдувањето на 
Армијата со борбени и други материјални средства и 
опрема, исхрана, санитетско и ветеринарно обезбеду-
вање и друга логистичка поддршка. 

Член 37 
Материјалното обезбедување на Армијата го пла-

нира и организира Министерството за одбрана, а го 
спроведува Генералштабот на Армијата во согласност 
со планот за опремување на Армијата. 

Член 38 
Заради материјално обезбедување на Армијата се 

формираат потребни материјални резерви. 
Видот и обемот на материјалните резерви ги утвр-

дува со правилник министерот за одбрана. 

7. Врски за командување и контрола, криптозаштита 
и противелектронско обезбедување 

Член 39 
За потребите на Армијата се организираат и под-

готвуваат врски за командување и контрола и се спро-
ведуваат мерки за криптозаштита, против електрон-
ско обезбедување и други мерки за заштита. 

Врските за командување и контрола, како и мер-
ките за криптозаштита и противелектронско обезбе-
дување од став 1 на овој член, се составен дел на врс-
ките за раководење за потребите на одбраната. 

8. Учество на Армијата во отстранувањето на 
последиците во вонредна состојба 

Член 40 
Армијата може да учествува во отстранувањето на 

последиците од вонредна состојба. 
Наредба за учество на Армијата во отстранување-

то на последиците од вонредна состојба донесува 
претседателот на Републиката. 

Упатство за начинот на учеството на Армијата во 
отстранувањето на последиците од вонредна состојба 
донесува министерот за одбрана. 

9. Учество на Армијата надвор од територијата 
на Републиката 

Член 41 
Во согласност со ратификуваните меѓународни до-

говори, единиците на Армијата или нивни делови од 
постојаниот и резервниот состав, како и воени старе-
шини и цивилни лица на служба во Армијата и врабо-
тени во Министерството за одбрана, можат да учес-
твуваат во вежбовни активности и обука и во хумани-
тарни или мировни операции и надвор од територија-
та на Републиката. 

Одлука за испраќање на единици на Армијата над-
вор од територијата на Републиката за учество во 
вежбовни активности, обука и хуманитарни операции 
донесува Владата. 

Одлука за испраќање на единици на Армијата над-
вор од територијата на Републиката за учество во ми-
ровни операции донесува Собранието на Републиката. 

Одлука за испраќање на вработени од Министер-
ство за одбрана надвор од територијата на Република-
та во случаите од став 1 на овој член, донесува минис-
терот за одбрана. 

Член 42 
Во единиците од постојаниот состав на Армијата 

кои се испратени надвор од територијата на Републи-
ката, заради учество во вежбовни активности и обука 
и во хуманитарни или мировни операции, не можат да 
учествуваат војници на отслужување на воениот рок. 

Член 43 
Воените обврзници од резервниот состав на Арми-

јата можат да бидат ангажирани во единиците на Ар-
мијата надвор од територијата на Републиката, докол-
ку се согласат со тоа. 

Додека се ангажирани надвор од територијата на 
Републиката, воените обврзници од резервниот состав 
на Армијата имаат статус на професионални војници, 
односно воени старешини од постојаниот состав на 
Армијата. 

Член 44 
Правата и обврските на воените обврзници од 

член 43 на овој закон и на вработените во Министерс-
твото за одбрана кои се испратени надвор од терито-
ријата на Републиката во случаите од член 41 став 1 
на овој закон, се уредуваат со договор кој се склучува 
со Министерството за одбрана. 

10. Униформа и ознаки на воените лица и знамиња 
на единиците на Армијата 

Член 45 
Воените лица носат униформа. 
На униформата воените лица носат единствен знак 

за припадност на Армијата, чин, ознака за родот или 
службата, ознака на единицата на Армијата на која и 
припаѓаат и знамето на Републиката како државен 
симбол. 

Единиците на Армијата имаат свои знамиња. 
Единствениот знак за припадност на Армијата, 

униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родо-
вите и службите, знамињата и ознаките на единиците 
како и начинот и условите за нивното носење ги про-
пишува претседателот на Републиката. 

11. Служба во Армијата 

Член 46 
Службата во Армијата се уредува со закон. 

12. Политичко здружување 
Член 47 

Во Армијата не можат да се организираат и да 
функционираат политички партии и здруженија на 
граѓани. 
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Припадниците на Армијата во вршењето на служ-
бата не можат да се раководат од своите политички 
убедувања, ниту можат да ги изразуваат и застапуваат 
во своето работење или да влијаат на другите. 

Членството во одредена политичка партија не мо-
же да влијае врз поставувањето, унапредувањето во 
чин, оценувањето, школувањето, стручното оспособу-
вање и усовршување, наградувањето и другите права 
на воените и цивилните лица на служба во Армијата. 

Воените лица не можат да присуствуваат и учес-
твуваат на политички собири и манифестации во уни-
форма, ниту да манифестираат партиски обележја, 
симболи или други знаци на политички партии. 

13. Штрајк 

Член 48 
Се забранува штрајк во Армијата во воена и вон-

редна состојба, како и во случај на извршување меѓу-
народни договори што се однесуваат на вежбовни ак-
тивности, обука, мировни или хуманитарни операции 
во Републиката или надвор од неа во кои учествуваат 
единици на Армијата. 

Правото на штрајк во Армијата може да се оства-
рува под услови да не се нарушува борбената готов-
ност на Армијата и животот и здравјето на припадни-
ците на Армијата. 

Заради спречување на евентуални штетни после-
дици за борбената готовност на Армијата и животот и 
здравјето на припадниците на Армијата за време на 
штрајкот, министерот за одбрана и началникот на Ге-
нералштабот на Армијата се должни да обезбедат ос-
тварување на виталните функции на Армијата. 

За време на штрајкот учесниците во штрајкот се 
должни да останат на своите работни места и да ги из-
вршуваат активностите неопходни за остварување на 
виталните функции на Армијата. 

Штрајкот мора да се најави најмалку десет дена 
пред неговото започнување. Во него истовремено не 
можат да учествуваат повеќе од 10% од вработените 
во Армијата и не може да трае подолго од три дена. 

14. Синдикално организирање 

Член 49 
Се забранува синдикално организирање во Арми-

јата во воена и вонредна состојба. 

ГЛАВА V 

ВОЕНА ОБВРСКА 

Член 50 
Лицето кое подлежи на воена обврска е воен об-

врзник. 
Во текот на траењето на воената обврска, воениот 

обврзник е: 
1) регрут - за време на регрутната обврска; 
2) војник - за време на служењето на воениот рок 

и 
3) воен обврзник во резерва - по регулирањето на 

служењето на воениот рок. 

а) Регрутна обврска 

Член 51 
Регрутната обврска се состои од должност за јаву-

вање на општ повик или поединечна покана во врска 
со воведување во воена евиденција, лекарски и други 
прегледи и психолошки испитувања, регрутирање и 
упатување на служење на воениот рок. 

Член 52 
Со стапување во Армијата, регрутот станува вој-

ник и од тој ден се смета дека го служи воениот рок. 

Член 53 
Лекарски и други прегледи и психолошки испиту-

вања на регрутите заради утврдување на способноста 
за воена служба вршат установи од областа на здравс-

твото што ги определува министерот за одбрана во 
согласност со министерот надлежен за работите на 
здравството. 

Лекарски и други прегледи и психолошки испиту-
вања на регрутите заради утврдување на способноста 
за воена служба може да врши и регрутен центар што 
го формира министерот за одбрана. 

Наодите од лекарските и други прегледи и психо-
лошките испитувања на регрутите се впишуваат во 
здравствениот картон на регрутот. 

Образецот на здравствениот картон на регрутите 
го пропишува министерот за одбрана во согласност со 
министерот надлежен за работите на здравството. 

Член 54 
Регрутирање се врши по наполнувањето на 18 го-

дини живот на регрутот. 
Регрутирањето го вршат регрутни комисии. 
Регрутните комисии ги формира министерот за од-

брана. Со актот за формирање на регрутните комисии 
се определува составот, седиштето и начинот на рабо-
та на регрутните комисии. 

Член 55 
Способноста на регрутот за воена служба, регрут-

ната комисија ја оценува врз основа на наодите од 
претходно извршените лекарски и други прегледи и 
психолошки испитувања во согласност со правилник 
за критериумите за оценување на здравствената спо-
собност за воена служба што го донесува министерот 
за одбрана. 

Оцена на регрутната комисија може да биде: 
1) способен за воена служба; 
2) ограничено способен за воена служба; 
3) привремено неспособен за воена служба и 
4) неспособен за воена служба. 

Член 56 
На регрутот оценет за способен и ограничено спо-

собен за воена служба регрутната комисија му го оп-
ределува родот, односно службата во која ќе го служи 
воениот рок. 

Родот, односно службата се определува врз основа 
на правилник за воено-евиденциски специјалности, 
што го донесува министерот за одбрана. 

Родот, службата и воено-евиденциската специјал-
ност на регрутот се определуваат врз основа на 
здравствената и психофизичката способност, видот и 
степенот на образованието, занимањето, знаењата, 
вештините и спортските активности од значење за 
Армијата. 

Поблиските критериуми од став 3 на овој член за 
определување на родот, службата и воено-евиденцис-
ката специјалност ги пропишува со правилник минис-
терот за одбрана. 

Начинот на служењето на воениот рок на регрутот 
кој е оценет за ограничено способен се уредува со 
правилник што го донесува министерот за одбрана. 

Член 57 
За оцената за способноста на регрутот за воена 

служба и за определувањето на родот, односно служ-
бата во која ќе го служи воениот рок, регрутната ко-
мисија донесува решение. 

Против решението од став 1 на овој член, регрутот 
има право на жалба во рок од 15 дена од денот на при-
емот на решението, до второстепената комисија од 
член 10 став 3 на овој закон. 

Член 58 
Регрутот кој е оценет за привремено неспособен за 

воена служба подлежи на повторно регрутирање до 
наполнувањето на 27 години. 

При секое регрутирање, привремената неспособ-
ност може да се определи во траење од една до четири 
години. По исклучок, за регрутите кои наполниле 26 
години живот, времетраењето на привремената неспо-
собност може да се определи во траење до една годи-
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на. Времетраењето на привремената неспособност не 
може да се определи подолго од времето кога регру-
тот наполнува 27 години. 

Траењето на привремената неспособност на регру-
тот и времето на неговото повторно регрутирање ги 
одредува регрутната комисија од член 54 на овој за-
кон. 

Регрутот може да биде оценет за привремено нес-
пособен за воена служба само двапати. При третото 
регрутирање, регрутната комисија донесува конечна 
оцена за неговата способност за воена служба. 

Член 59 
Лицето кое е оценето за неспособно за воена 

служба заради што му престанува воената обврска, 
може да подлежи на ревизиски преглед заради про-
верка на неговата способност за воена служба. 

Ревизискиот преглед од став 1 на овој член, може 
да се изврши ако лицето кое е оценето како неспособ-
но за воена служба не навршило 40 години живот. 

Лицето од став 2 на овој член кое на ревизискиот 
преглед ќе биде оценето како способно за воена служ-
ба, станува воен обврзник и подлежи на обврска за 
служење на воен рок до крајот на календарската годи-
на во која навршува 27 години живот, а ако таа кален-
дарска година поминала, подлежи на обврска за слу-
жење во резервниот состав на Армијата. 

Одлука за вршење ревизиски преглед на лица од 
една или повеќе генерации донесува Владата, а за пое-
динци одлучува министерот за одбрана. 

Ревизискиот преглед се врши во воено-здравствена 
установа, од страна на комисија што ја формира Вла-
дата. 

Оцена на способноста за воена служба по изврше-
ниот ревизиски преглед даваат регрутните комисии од 
член 54 на овој закон. 

Начинот на вршењето на ревизискиот преглед се 
уредува со правилник што го донесува министерот за 
одбрана. 

Член 60 
Оцената на способноста на регрутот за воена 

служба и родот, односно службата што му е определе-
на, регрутната комисија ги запишува во неговата вое-
на книшка. 

Образецот на воената книшка го пропишува ми-
нистерот за одбрана. 

Член 61 
Оцената на способноста, како и родот, односно 

службата одредени при регрутирањето, регрутната 
комисија може да ги измени заради потребите на Ар-
мијата или по барање на регрутот. 

Одредбите од член 57 на овој закон се применува-
ат и во случај од став 1 на овој член. 

б) Обврска за служење на воениот рок 

Член 62 
На служење на воениот рок регрутите се упатува-

ат по наполнувањето на 19 години. 
Регрутот кој сам бара да биде упатен на служење 

на воениот рок ќе биде упатен во рок од три месеци од 
денот на поднесувањето на барањето, ако наполнил 18 
години. 

Поканата за служење на воен рок се доставува до 
регрутот најдоцна 30 дена пред денот на упатување на 
отслужување на воениот рок. 

Член 63 
Служењето на воениот рок по барање на регрутот 

се одложува во случај, ако: 
1) е запишан на факултет или друга висока струч-

на школа, односно постдипломски студии - до завршу-
вање на факултетот, друга висока стручна школа, од-
носно постдипломските студии, а најдоцна до наполну-
вање на 26 години; 

2) е ученик во училиште за средно образование, а 
по наполнување на 19 години живот не го завршил 
училиштето - до завршување на училиштето, а нај-
доцна до наполнување на 21 година ; 

3) според прописите за правата на членовите на се-
мејството чиј хранител е војник на служење на воени-
от рок, стекнал својство на единствен хранител на се-
мејството и со упатувањето на служењето на воениот 
рок неговото семејство би било доведено во тешка ма-
теријална положба - додека траат тие околности, а 
најдоцна до крајот на септември од календарската го-
дина во која наполнува 27 години ; 

4) член од неговото семејство истовремено се упа-
тува или веќе се наоѓа на служење на воениот рок - за 
време додека тој член не го отслужи воениот рок или 
од други причини не биде отпуштен од Армијата, а 
најдоцна до крајот на септември во календарската го-
дина во која наполнува 27 години; 

5) патува или привремено престојува во странство 
заради лекување, школување, извршување службени 
работи, уредување на имотно правни, семејни и слич-
ни односи или заради заминување во странство со ро-
дителите, службено или на работа - најдоцна до кра-
јот на календарската година во која наполнува 26 го-
дини и 

6) засновал работен однос во меѓународна органи-
зација формирана од Организацијата на обединетите 
нации, а најдоцна до крајот на календарската година 
во која наполнува 26 години. 

Член 64 
По исклучок, служењето на воениот рок по бара-

ње на регрутот може да се одложи најмногу за една 
година во случај, ако: 

1) неговото присуство е неопходно за да се реши 
станбеното прашање на неговото семејство за време-
то за кое бара одложување на служењето на воениот 
рок; 

2) се вратил од странство во Републиката заради 
служење на воениот рок, а не е во можност да го згри-
жи семејството до денот определен за упатување; 

3) во неговото семејство нема друг член способен 
за стопанисување, а е неопходно да изврши неодлож-
ни работи од областа на земјоделството кои без него-
вото присуство не можат да се извршат без значител-
на штета за семејството; 

4) не ги заврши студиите на факултетот кои се со 
траење од девет или повеќе семестри, односно пос-
тдипломските студии во рок од една година по отслу-
шувањето на наставата; 

5) засновал работен однос во својство на приправ-
ник - до завршување на приправничкиот стаж; 

6) во семејството има членови на кои за секојднев-
ните животни потреби им е неопходна помош и нега 
од друго лице; 

7) непосредно пред упатувањето на отслужување 
на воениот рок стапил во брак; 

8) поради смрт или тешка болест во семејтсвото 
или поради природна непогода семејството на регру-
тот ќе биде доведено во тешка положба со неговото 
упатување на отслужување на воениот рок и 

9) е определен за член на репрезентација на Репуб-
ликата заради учество на регионално, европско или 
светско натпреварување или на олимписки игри. 

Барањето за одложување на служењето на воени-
от рок од точка 9) на овој член го поднесува регрутот 
и Сојузот за физичка култура на Република Македо-
нија. 

Член 65 
Барањето за одложување на служењето на воени-

от рок со потребните докази се поднесува во рок од 
осум дена од денот на приемот на поканата за упату-
вање на отслужување на воениот рок, а по исклучок 
ако одложувањето се бара од причините утврдени во 
член 64 точка 8) на овој закон, и кога ќе настанат тие 
причини. 

Член 66 
Регрутот кој од кои било причини не е упатен на 

служење на воениот рок се упатува на служење на во-
ениот рок до крајот на календарската година во која 
полни 27 години. 
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По исклучок од став 1 на овој член, регрутот за кој 
ќе се утврди дека не ги извршувал обврските за слу-
жење на воениот рок пропишани со овој закон, па по-
ради тоа не бил упатен на служење на воениот рок до 
крајот на календарската година во која полни 27 годи-
ни, се упатува на служење на воениот рок најдоцна до 
крајот на календарската година во која полни 30 годи-
ни. 

Регрутот кој не е упатен на служење на воениот 
рок до истекот на роковите од ставовите 1 и 2 на овој 
член, а е оценет како способен или ограничено спосо-
бен за воена служба, се преведува во резервен состав. 

Член 67 
Регрутот кој има намера да патува во странство на 

постојан или привремен престој подолго од три месе-
ци, е должен за патувањето да го извести Министерс-
твото за одбрана. 

Член 68 
На служење на воениот рок не се упатува: 
1) регрут кој правосилно е осуден на казна мало-

летнички затвор или безусловно на казна затвор пора-
ди кривично дело - додека не ја издржи казната или не 
биде пуштен на условен отпуст; 

2) регрут врз кој е применета заводска воспитна 
мерка или мерка на безбедност задолжително психи-
јатриско лекување и чување во здравствена установа-
додека трае мерката што е применета и 

3) регрут против кого е поведена кривична постап-
ка поради кривично дело за кое се гони по службена 
должност, а за кое е предвидена казна затвор од нај-
малку пет години - додека постапката не биде право-
силно завршена. 

Регрутите кои од причините наведени во став 1 на 
овој член не се упатени на служење на воениот рок, се 
упатуваат на служење, односно на доотслужување на 
воениот рок по издржаната казна, по пуштањето на 
условен отпуст, по запирањето од извршување или ис-
текувањето на воспитната мерка или на мерката на 
безбедност, односно по правосилно завршената кри-
вична постапка, а најдоцна до крајот на календарската 
година во која полнат 30 години. 

Лицата осудени на казна малолетнички затвор или 
безусловно на казна затвор поради кривично дело, за 
време на воена состојба можат да бидат упатени на 
служење на воениот рок ако им е одложено издржува-
њето на казната. 

Член 69 
Од обврската за служење на воениот рок се осло-

бодува лице: 
1) оценето за неспособно за воена служба; 
2) кое ќе стекне државјанство на Република Маке-

донија со природување или врз основа на меѓународни 
договори, ако во земјата чиј државјанин било, го от-
служило воениот рок, или ако наполнило 27 години 
пред стекнување на државјанството на Република Ма-
кедонија; 

3) кое покрај македонското, до наполнување на 27 
години примило и друго државјанство, ако во земјата 
чие државјанство го примило го отслужило или на 
друг начин го регулирало воениот рок; 

4) кое поради смрт на неговиот брачен другар (соп-
руга), би го довел во прашање подигањето, чувањето, 
воспитанието и образованието на неговите малолетни 
деца, освен ако најдоцна до крајот на календарската 
година во која лицето полни 27 години, не стапи во 
нов брак; 

5) кое стекнало својство на воен старешина во пос-
тојаниот состав на Армијата и 

6) кое станало полицаец или стражар во казнено-
поправен дом и на таа должност поминало најмалку 
една година. 

Член 70 
Времето што питомецот на Воената академија ќе 

го помине на Воената академија се смета како служе-
ње на воениот рок. 

На питомецот на Воената академија на кој по било 
која основа му е прекинато школувањето, не му се 
смета во служење на воениот рок првата година на 
школување во Воената академија. 

Член 71 
Времето што лицето ќе го помине на стручно ос-

пособување и усовршување за воен старешина во пос-
тојаниот состав на Армијата, се смета како служење 
на воениот рок. 

Лицето од став 1 на овој член, на кое стручното ос-
пособување и усовршување ќе му биде прекинато по 
било која основа пред истекот на девет месеци, ќе се 
упати на доотслужување на воениот рок. 

Член 72 
Решение за одлагање на служење на воениот рок, 

продолжување на обврската за служење на воениот 
рок до 30 години и за ослободување од обврската за 
служење на воениот рок донесува Министерството за 
одбрана. 

Против решението од став 1 на овој член може да 
се изјави жалба во рок од 15 дена од приемот на реше-
нието до второстепената комисија од член 10 став 3 на 
овој закон. 

Член 73 
Служењето на воениот рок му се прекинува на вој-

ник кој во текот на служењето на воениот рок: 
1) е оценет за привремено неспособен за воена 

служба; 
2) е осуден со правосилна пресуда на казна затвор 

во траење над шест месеци; 
3) ако против него е поведена кривична постапка 

за кривично дело сторено пред стапување на отслужу-
вање на воениот рок кое се гони по службена дол-
жност, ако за тоа дело е предвидена казна затвор над 
три години; 

4) ако е примен за питомец на Воената академија; 
5) ако е примен на стручно оспособување и усовр-

шување за воен старешина - офицер на Воената ака-
демија и 

6) ако е избран за стручно оспособување и усовр-
шување за воен старешина - подофицер. 

По исклучокот на став 1 на овој член, служењето 
на воениот рок не му се прекинува на војник кој со 
правосилна пресуда е осуден на казна малолетнички 
затвор до две години или на безусловна казна затвор 
до две години, доколку до завршувањето на служење-
то на воениот рок му останале помалку од 4,5 месеци. 

Член 74 
Служењето на воениот рок на војник може, по не-

гово барање, да му се прекине ако поради смрт или 
тешка болест на член на семејството или поради еле-
ментарна непогода семејството се доведува во тешка 
положба поради неговата отсутност, за времето доде-
ка постојат тие причини, а најмногу за една година. 

Служењето на воениот рок може да му се прекине 
на војник по негово барање и по барање на Сојузот за 
физичка култура на Република Македонија, заради 
негово учество во состав на репрезентацијата на Ре-
публиката на регионално, европско или светско нат-
преварување или на олимписки игри, доколку не ко-
ристи отсуство за учество на овие спортски натпрева-
ри. 

Војник на кој му е прекинато служењето на воени-
от рок од причините наведени во став 2 на овој член, 
се упатува на дослужување на воениот рок во текот на 
календарската година во кое е завршено натпревару-
вањето, а најдоцна до крајот на календарската година 
во која полни 27 години. 

Член 75 
Војникот на кој му е прекинато служењето на вое-

ниот рок станува регрут и ќе се упати на доотслужува-
ње на преостанатиот дел од воениот рок по престану-
вањето на причините поради кои му било прекинато 
служењето на воениот рок, а најдоцна до крајот на ка-
лендарската година во која полни 27, односно 30 годи-
ни. 
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Војникот на кој му е прекинато служењето на вое-
ниот рок не се упатува на доотслужување на воениот 
рок ако му останале 30 или помалку денови до крајот 
на служењето на воениот рок. 

Член 76 
Во служење на воениот рок не се смета времето 

што војникот ќе го помине: 
1) на лекување и боледување поради повреда или 

друго онеспособување предизвикано со намера да ја 
одбегне воената служба или да биде распореден на по-
лесна должност ако тоа е утврдено со правосилна пре-
суда; 

2) во самоволно оддалечување и бегство од Арми-
јата што непрекинато траело повеќе од 24 часа и 

3) во притвор што против него е определен со кри-
вична постапка, ако тоа време со правосилна пресуда 
му е пресметано во казната поради извршеното кри-
вично дело. 

За времето што војникот ќе го помине во случаите 
од став 1 на овој член му се продолжува служењето на 
воениот рок. 

Член 77 
Решение за прекинување на служењето на воениот 

рок на војникот и решение за продолжување на воени-
от рок донесува старешината кој командува со едини-
цата, односно установата, на положба командант на 
самостоен баталјон дивизион и повисоко. 

Против решението од став 1 на овој член, војникот 
може да изјави жалба во рок од осум дена од приемот 
на решението до второстепената комисија од член 10 
став 3 на овој закон. 

Жалбата не го задржува решението од извршува-
ње. 

Член 78 
Оцена на способноста за воена служба на војникот 

за времето на служење на воениот рок, во согласност 
со правилникот од член 55 став 1 на овој закон, врши 
воено-лекарска комисија формирана од министерот за 
одбрана. 

Начинот на работата на воено-лекарската комиси-
ја од став 1 на овој член се уредува со правилник што 
го донесува министерот за одбрана. 

Член 79 
На војник кој е оценет како привремено неспосо-

бен за воена служба, служењето на воениот рок по таа 
основа може да му се прекине само еднаш. 

Војник кој по втор пат ќе биде оценет за привре-
мено неспособен за воена служба се отпушта од Ар-
мијата и се преведува во резервниот состав. 

Член 80 
Времето и начинот на упатување на регрутите на 

отслужување на воениот рок, одлагањето и постапка-
та за прекинот за служењето на воениот рок и отпуш-
тањето на војниците од Армијата се уредува со пра-
вилник што го донесува министерот за одбрана. 

в) Обврска за служење во резервен состав 
на Армијата 

Член 81 
На обврската за служење во резервниот состав во 

Армијата подлежат воените обврзници кои: 
1) го отслужиле воениот рок, од денот на отслужу-

вањето на воениот рок и 
2) според одредбите на овој закон ја регулирале 

обврската за служење на воениот рок на друг начин, 
од денот на регулирањето. 

Член 82 
За време на воена состојба, претседателот на Ре-

публиката може да ја продолжи обврската за служење 
во резервниот состав за мажи до наполнувањето 60 го-
дини. 

Член 83 
Обврската за служење во резервениот состав на 

Армијата се извршува со учество на обврзниците на 
воени вежби и други форми на обука, а во војна со из-
вршување на определените воени должности. 

Вкупното учество на обврзниците на воени вежби 
и други форми на обука во текот на една календарска 
година не може да изнесува повеќе од 30 дена. 

Член 84 
Поканата за воена вежба се доставува до воениот 

обврзник најдоцна 30 дена пред почетокот на воената 
вежба. 

Член 85 
Воениот обврзник во резервниот состав на Арми-

јата, по негово барање се ослободува од обврската за 
учество на воена вежба, заради: 

1) болест на воениот обврзник; 
2) смрт или тешка болест во семејството; 
3) повикување на воена вежба на два или повеќе 

члена од исто семејство; 
4) полагање испит или колоквиум во време на из-

ведувањето на воената вежба; 
5) елементарна непогода со која се загрозува имо-

тот на семејството; 
6) стапување во брак на воениот обврзник или на 

член на неговото семејство; 
7) лично вршење на верски обреди и верски работи 

(литии и слично), како верско службено лице или дру-
го лице кое врши верски обреди и верски работи во 
време на изведување на воената вежба и 

8) патување или привремено престојување во 
странство заради лекување, уредување на имотно-
правните односи, семејни и слични односи непосредно 
пред повикување на воената вежба или за време на из-
ведување на воената вежба. 

Од обврската за учество на воена вежба која трае 
подолго од три дена, по негово барање се ослободува 
земјоделец, односно граѓанин кој врши самостојна деј-
ност, ако неговото семејство нема друг член способен 
за стопанисување, како и воен обврзник кој се грижи 
за член на семејството на кој за секојдневните живот-
ни потреби му е неопходна помош и нега од друго ли-
це. 

Барањето за ослободување од обврската за уче-
ство на воена вежба со потребните докази се поднесу-
ва во рок од три дена од денот на приемот на поканата 
за воена вежба, а по исклучок ако ослободувањето се 
бара од причините утврдени во став 1 точки 2) и 5) на 
овој член, барањето со потребните докази може да се 
поднесе и кога ќе настапат причините заради кои се 
бара ослободувањето, а најдоцна до почетокот на вое-
ната вежба. 

Решение по барањето од став 3 на овој член доне-
сува Министерството за одбрана. 

Против решението од став 4 на овој член може да 
се изјави жалба во рок од осум дена од приемот на ре-
шението до второстепената комисија од член 10 став 3 
на овој закон. 

Член 86 
Лекарски и други прегледи и психолошки испиту-

вања заради утврдување на способноста за воена 
служба и оцена на здравствената способност на воени-
те обврзници во резервниот состав на Армијата се вр-
шат на начин и постапка како и за регрутите. 

Член 87 
Начинот на извршувањето на обврската за служе-

ње во резервен состав на Армијата се уредува со пра-
вилник што го донесува министерот за одбрана. 

г) Евиденција на воените обврзници 
Член 88 

За воените обврзници се води воена евиденција. 
Воведувањето во воена евиденција се врши по напол-
нувањето на 17 години живот. Евиденцијата на воени-
те обврзници ја води Министерството за одбрана. 

По барање на Министерството за одбрана, органи-
те на државната власт, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби и единиците на ло-
калната самоуправа се должни на Министерството за 
одбрана да му даваат податоци за воените обврзници 
кои се од значење за водење на воената евиденција. 
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Воените обврзници се должни за секоја промена 
на податокот значаен за водење на воената евиденција 
да го известат Министерството за одбрана во рок од 8 
дена од денот на настанувањето на промената. 

Начинот на водењето на евиденцијата на воените 
обврзници се уредува со уредба што ја донесува Вла-
дата. 

Член 89 
Граѓаните повикани од надлежен орган за извршу-

вање на правата и должностите од член 2 на овој за-
кон се должни да се јават на органот, во место и време 
означени во поединечната покана или општиот повик. 

ГЛАВА VI 

ОБВРСКИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИ-
ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ И 
ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

а) Обврски на трговските друштва и јавните 
претпријатија 

Член 90 
Во воена состојба трговските друштва и јавните 

претпријатија имаат обврска да преземаат мерки за 
заштита и спасување на работниците и материјалните 
добра од воени дејства, природни непогоди и други 
несреќи и од последици предизвикани од нив. 

Член 91 
Во воена состојба јавните претпријатија, како и 

трговските друштва кои се од посебно значење за од-
браната имаат обврска за продолжување на произ-
водството и вршење на услугите. 

Трговските друштва од посебно значење за одбра-
ната со уредба ги определува Владата. 

Член 92 
Јавните претпријатија и трговските друштва од по-

себно значење за одбраната имаат обврска да се под-
готвуваат за остварување на производството и за вр-
шење услуги во услови на воена состојба. 

Член 93 
Јавните претпријатија и трговските друштва од по-

себно значење за одбраната, имаат обврска да учес-
твуваат во изведувањето на вежбовните активности. 

За учеството во изведувањето на вежбовните ак-
тивности, јавните претпријатија и трговските друштва 
од посебно значење за одбраната имаат право на надо-
месток. 

Начинот на учеството во изведувањето на вежбов-
ните активности и висината на надоместокот се утвр-
дува со договор со Министерството за одбрана. 

Член 94 
Во воена состојба, по исклучок, трговските друш-

тва имаат обврска да вршат производство и вршат ус-
луги по барање на Владата, под услови и начин утвр-
дени со меѓусебен договор. 

Член 95 
Во воена состојба, јавните претпријатија и тргов-

ските друштва од областа на енергетиката, сообраќа-
јот, врските, комуналните дејности и градежништвото 
имаат обврска да дадат приоритет на задоволување на 
потребите на Армијата, органите на државната власт, 
силите на цивилната заштита, што ги формира Репуб-
ликата, трговските друштва, јавните претпријатија, 
установи и служби од посебно значење за одбраната. 

Приоритетот за задоволување на потребите од 
став 1 на овој член, поблиску се определува со уредба 
што ја донесува Владата. 

б) Обврски на јавните установи и служби 

Член 96 
Во воена состојба, јавните установи и служби има-

ат обврска да преземаат мерки за заштита и спасува-
ње на работниците, корисниците на услугите кои ќе се 

најдат кај нив и материјалните добра од воени дејства 
и природни непогоди и други несреќи и од последици-
те предизвикани од нив. 

Член 97 
Во воена состојба јавните установи и служби од 

областа на здравството, социјалната заштита, преду-
чилишното и основното воспитание и образование 
имаат обврска за продолжување со работа. 

Во воена состојба, обврска за продолжување со ра-
бота имаат и јавните установи и служби од средното, 
високото стручно и високото образование, како и од 
областа на науката и културата кои со уредба на Вла-
дата се определени како јавни установи и служби од 
посебно значење за одбраната. 

Член 98 
Јавните установи и служби од член 97 на овој за-

кон имаат обврска да се подготвуваат за остварување 
на својата дејност во воена состојба. 

Член 99 
Јавните установи и служби од член 97 на овој за-

кон имаат обврска да учествуваат во изведувањето на 
вежбовните активности. 

За учеството во изведувањето на вежбовните ак-
тивности јавните установи и служби од став 1 на овој 
член имаат право на надоместок. 

Начинот на учеството во изведувањето на вежбов-
ните активности и висината на надоместокот се утвр-
дува со договор со Министерството за одбрана. 

в) Обврски на единиците на локалната самоуправа 
и Градот Скопје 

Член 100 
Во воена состојба органите на единиците на локал-

ната самоуправа продолжуваат да ги извршуваат ра-
ботите утврдени со закон и имаат обврска да преземат 
мерки за заштита и спасување на граѓаните и матери-
јалните добра на своето подрачје од воени разурнува-
ња, природни непогоди и други несреќи и од последи-
ците предизвикани од нив. 

Единиците на локалната самоуправа имаат обвр-
ска да се подготвуваат за извршување на обврските од 
став 1 на овој член на начин утврден со нивниот ста-
тут. 

ГЛАВА VII 

ВРСКИ З А РАКОВОДЕЊЕ И КРИПТОЗАШТИТА 

Член 101 
За органите за државната власт, трговските друш-

тва, јавните претпријатија, установи и служби од по-
себно значење за одбраната, единиците на локалната 
самоуправа, цивилната заштита и набљудувањето, из-
вестувањето и тревожењето, Министерството за од-
брана организира и подготвува врски за раководење и 
криптозаштита во воена и вонредна состојба. 

Врските за раководење и криптозаштита, Минис-
терството за одбрана ги остварува преку постојните 
капацитети за телекомуникации во Републиката, ин-
тегрираниот комуникациско - информациски систем 
на Министерството за одбрана и посебно организира-
ни врски. 

Министерството за одбрана, организира крипто-
заштита и за потребите на воените претставници на 
Републиката во странство, во соработка со Минис-
терството за надворешни работи. 

Член 102 
Корисниците на системите за врски преку кои се 

врши пренос на податоци и документи од значење за 
одбраната, се должни да ги применуваат мерките за 
криптозаштита, противелектронско обезбедување и 
другите мерки за заштита. 
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ГЛАВА VIII 

НАБЉУДУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ 
И ТРЕВОЖЕЊЕ 

Член 103 
Заради откривање и следење на опасности од вое-

ни дејства, природни непогоди, епидемии и техничко-
технолошки катастрофи и други несреќи кои можат 
да ги загрозат луѓето и материјалните добра, како и за 
известување и тревожење на населението, се органи-
зира систем за набљудување, известување и тревоже-
ње во Републиката. 

Член 104 
Набљудувањето и известувањето го организира и 

подготвува Министерството за одбрана. 
За опасностите и појавите од член 103 на овој за-

кон органите на државната власт, единиците на локал-
ната самоуправа, трговските друштва, јавните прет-
пријатија, установи и служби се должни да го известат 
и Министерството за одбрана. 

Известување на населението може да врши и Ми-
нистерството за одбрана. 

Член 105 
Тревожењето на населението го врши Министерс-

твото за одбрана со употреба на знаци за тревожење. 
Знаците за тревожење се единствени и со уредба 

ги пропишува Владата. 

Член 106 
За потребите на тревожење на населението, по ба-

рање на Министерството за одбрана, сопствениците 
на објектите се должни да дозволат поставување и 
приклучување на уреди од системот за јавно тревоже-
ње на тие објекти. 

Трошоците за поставување и одржување на уреди-
те за тревожење и за надомест на штета предизвикана 
од поставување на уредите за тревожење, се на товар 
на Министерството за одбрана. 

ГЛАВА IX 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 107 
Цивилната заштита се организира и се подготвува 

како дел од одбраната на Републиката, заради зашти-
та и спасување на населението и материјалните добра 
од воени разурнувања, последиците предизвикани од 
нив и други опасности во воена состојба, како и од 
природни непогоди, епидемии, техничко-технолошки 
и други несреќи во мир. 

Член 108 
Заштита и спасување од природни непогоди, епи-

демии, техничко-технолошки и други несреќи во мир 
се остварува во согласност со законите и другите про-
писи што ја регулираат дејноста на надлежните орга-
ни. 

Во случаите од став 1 на овој член, по барање на 
надлежните органи се ангажираат и силите на цивил-
ната заштита. 

а) Мерки за заштита и спасување 

1) Евакуација на населението 

Член 109 
Во воена состојба заради заштита и спасување на 

населението, со евакуација се врши организирано пре-
местување на населението од загрозени реони, објек-
ти и правци на воени дејства во помалку загрозени. 

Евакуацијата на населението може да се врши и во 
мир во случај на природни непогоди, епидемии, тех-
ничко-технолошки и други несреќи. 

2) Засолнување 

Член 110 
Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одр-

жување и користење на засолништа и други заштитни 
објекти во мир и воена состојба. 

Засолништа и други заштитни објекти за заштита 
на населението се градат по место на живеење, место 
на работа и на јавни места, како јавни засолништа. 

Член 111 
Потребите за засолништа и други заштитни објек-

ти се планираат според прописите за просторно и ур-
банистичко планирање. 

Обврска за изградба на засолништа и други заш-
титни објекти според местото на живеење и местото 
на работа имаат инвеститорите кои градат објекти во 
загрозени зони, а Републиката за јавните засолништа. 

Загрозените зони од став 2 на овој член ги утврду-
ва Владата. 

Изградбата на јавни засолништа ја организира Ми-
нистерството за одбрана. 

Поблиски прописи за начинот на изградба, одржу-
вање и користење на засолништата и други заштитни 
објекти донесува Владата. 

Член 112 
Инвеститорот кој гради градежен објект во загро-

зена зона се ослободува од обврската да гради засол-
ниште, ако: 

- изградбата на засолништето не е можна заради 
геолошко-хидролошките карактеристики на земјиш-
тето или ако поради тоа трошоците на изградбата нес-
размерно би се зголемиле; 

- во близина на објектот постојат природни или 
вештачки објекти погодни за засолнување или јавно 
засолниште; 

- со урбанистичкиот план не е предвидена изград-
ба на засолништа и 

- капацитетот на веќе изградените засолништа ги 
задоволува потребите за засолнување. 

3) Згрижување на настрадано и загрозено население 

Член 113 
Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и 

обезбедување на основни услови за живот на настра-
дано и загрозено население. 

4) Затемнување 

Член 114 
Затемнувањето опфаќа исклучување или засенува-

ње на изворите на осветлување на просториите за жи-
веење, работните простории, јавните места и сообра-
ќајните средства во воена состојба. 

Затемнувањето се врши на даден знак за воздушна 
опасност. 

5) Радиолошко хемиско-биолошка заштита 

Член 115 
Радиолошко хемиско-биолошка заштита опфаќа 

навремено откривање, следење и контрола на опас-
ностите од радиолошко хемиско-биолошки агенси, 
преземање на мерки за заштита и отстранување на 
последиците од нив. 

6) Спасување од урнатини 

Член 116 
Спасувањето од урнатини опфаќа активности и за-

дачи за заштита и спасување на населението и спасу-
вање на материјалните добра од натамошно уривање 
во воени разорувања, природни непогоди и технички 
несреќи. 
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7) Заштита и спасување од поплави 

Член 117 
Заштита и спасување од поплави опфаќа превен-

тивни и оперативни мерки за заштита и спасување на 
населението и материјалните добра од поплави пре-
дизвикани од врнежи, уривање на брани и прелевање 
на водите преку круната на браните. 

8) Заштита и спасување од пожари 

Член 118 
Заштита и спасување од пожари опфаќа контрола 

на примената на техничките и други нормативи за 
превентивна противпожарна заштита во областа на 
урбаното планирање, градежништвото и технолошки-
те процеси; формирање, опремување и оспособување 
на потребен број на противпожарни единици; актив-
ности за организирање на доброволни противпожарни 
друштва; оспособување на граѓаните за отстранување 
на опасностите кои предизвикуваат пожари, користе-
ње на уредите и средствата и учество во локализира-
ње и гасење на пожари; раководење со силите за гасе-
ње на пожари во населбите и на отворен простор и 
стручно оспособување и обучување на силите на ци-
вилната заштита за локализирање и гаснење на пожа-
ри. 

9) Пронаоѓање и уништување на неексплодирани 
убојни средства 

Член 119 
Заштитата од неексплодирани убојни средства оп-

фаќа пронаоѓање, собирање и уништување на неекс-
плодирани убојни средства. 

Во спроведување на оваа мерка учествуваат Арми-
јата, силите на цивилната заштита што ги формира 
Републиката и стручни лица - пиротехничари. 

10) Прва медицинска помош 

Член 120 
Првата медицинска помош опфаќа активности и 

задачи за згрижување на повредени и заболени лица, 
укажување на прва помош и нивно пренесување до 
најблиската здравствена установа. 

11) Заштита и спасување на животни и производи од 
животинско потекло 

Член 121 
Заштитата и спасувањето на животните и произво-

дите од животинско потекло опфаќа укажување на 
прва ветеринарна помош на повреден, заболен и кон-
таминиран добиток од последиците од воени дејства 
или природни непогоди и техничко-технолошки нес-
реќи. 

12) Заштита и спасување на растенија и производи од 
растително потекло 

Член 122 
Заштитата и спасувањето на растенијата и произ-

водите од растително потекло опфаќа заштита од рас-
тителни болести, штетници, плевели, како и последи-
ци од воени дејства и природни непогоди и техничко-
технолошки несреќи. 

13) Асанација на теренот 

Член 123 
Асанацијата на теренот опфаќа хигиенско-технич-

ки и други мерки и активности заради спречување на 
настанувањето и ширењето на заразните болести и 
други последици од воени дејства и природни непого-
ди, епидемии и техничко-технолошки и други несре-
ќи. 

Член 124 
Мерките за заштита и спасување ги планираат и 

организираат: 
- органите на државната управа, во областите и 

подрачјата за кои се основани, како и силите на ци-
вилната заштита што ги формира Републиката за 
потребите на Републиката и 

- трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
нови и служби и единиците на локалната самоуправа 
за свои потреби. 

Мерките за заштита и спасување ги спроведуваат: 
трговските друштва, јавните претпријатија, установи 
и служби со силите и средствата за редовно работење, 
единиците на локалната самоуправа и силите на ци-
вилната заштита, како и органите на државната упра-
ва кои располагаат со соодветни средства и опрема. 

Во спроведувањето на мерките за заштита и спасу-
вање можат да учествуваат и хуманитарни организа-
ции. 

Во планирањето, организирањето и спроведување-
то на мерките за заштита и спасување, субјектите од 
став 1 на овој член се должни меѓусебно да соработу-
ваат. 

Поблиски прописи за планирање, организирање и 
спроведување на мерките за заштита и спасување до-
несува Владата. 

б) Сили на цивилната заштита 

Член 125 
Силите на цивилната заштита се организираат во 

единици и штабови. 
Единици и штабови за цивилна заштита, заради 

заштита и спасување на населението и материјалните 
добра формира Републиката. 

Заради извршување на мерките за заштита и спа-
сување за свои потреби, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби и единиците на ло-
калната самоуправа формираат свои единици и шта-
бови за цивилна заштита. 

Организирање, подготвување и употреба на сили-
те на цивилната заштита се уредува со уредба што ја 
донесува Владата. 

Член 126 
За припадниците на силите на цивилната заштита 

што ги формира Републиката се води евиденција во 
Министерството за одбрана. 

Начинот на водењето евиденција за припадниците 
на силите на цивилната заштита од став 1 на овој член 
се уредува со уредба што ја донесува Владата. 

Граѓаните ангажирани во силите на цивилната 
заштита што ги формира Републиката имаат исти 
права и обврски, како и припадниците на резервниот 
состав на Армијата. 

ГЛАВА X 

ОБУЧУВАЊЕ З А ОДБРАНА 

Член 127 
Обучувањето за одбрана опфаќа активности за 

стекнување на неопходни, воено-стручни и други знае-
ња за учество на граѓаните, органите на државната 
власт, јавните претпријатија, трговските друштва и 
јавни установи и служби од посебно значење за одбра-
ната, како и единиците на локалната самоуправа, во 
одбраната на Републиката. 

Член 128 
Обучувањето на граѓаните за одбрана се организи-

ра и спроведува во Армијата, Центарот за обука за од-
брана и во образовните институции. 

Член 129 
Обучувањето во Армијата се уредува со правил-

ник што го донесува министерот за одбрана. 
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Член 130 
Обучувањето во Центарот за обука за одбрана, се 

организира и спроведува заради обучување на кадри 
за потребите на одбраната, силите на цивилната заш-
тита и на воените обврзници кои не се распоредени во 
резервниот состав. 

Спроведувањето на обуката во Центарот за обука 
за одбрана се уредува со правилник што го донесува 
министерот за одбрана. 

Член 131 
Содржината и начинот на спроведувањето на обу-

чувањето за одбрана во образовните институции се 
врши според наставни планови и програми што ги до-
несуваат министерот за одбрана и министерот надле-
жен за работите на образованието. 

Член 132 
Во остварувањето на обуката за одбрана на резер-

вниот состав на Армијата, Министерството за одбра-
на може да соработува со здружение на граѓани на во-
ени старешини. 

ГЛАВА XI 

РАЗУЗНАВАЊЕ, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ, 
СПРЕЧУВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ НА КРИВИЧНИ 

ДЕЛА И ЗАШТИТА НА СИЛИТЕ И ТАЈНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ВО ОДБРАНАТА 

Член 133 
Разузнавањето во Армијата опфаќа мерки, актив-

ности и постапки што се преземаат заради собирање, 
документирање и анализирање на разузнавачки пода-
тоци значајни за одбраната на Републиката. 

Работите од став 1 на овој член ги вршат овласте-
ни службени лица на Министерството за одбрана кои 
ги определува министерот за одбрана. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член 
овластените службени лица имаат право да собираат 
податоци, известувања и информации од својот делок-
руг на работа. 

Член 134 
Контраразузнавањето во Армијата опфаќа мерки, 

активности и постапки што се преземаат заради: 
- откривање и спречување на разузнувачка и друга 

субверзивна дејност на странски воено-разузнавачки и 
разузнавачки служби, која се врши во земјата или од 
странство, а е насочена кон одбраната на Република-
та; 

- откривање и спречување на сите форми на теро-
ристичка дејност насочена кон одбраната на Републи-
ката и 

- спроведување на контраразузнавачка заштита на 
задачите и плановите, документите, материјално-тех-
ничките средства, подрачјата, зоните и објектите од 
интерес за одбраната на Републиката. 

Работите од став 1 на овој член ги вршат овласте-
ни службени лица на Министерството за одбрана кои 
ги определува министерот за одбрана. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член 
овластените службени лица имаат право да собираат 
податоци, известувања и информации од својот делок-
руг на работа. 

Член 135 
Спречување и откривање на кривични дела во вое-

ните единици и установи, на простори на кои логору-
ваат воени единици или се изведуваат вежбовни ак-
тивности на Армијата, како и во објекти и зони што 
ќе ги определи Владата, опфаќа мерки, активности и 
постапки кои се преземаат заради спречување за вр-
шење на кривични дела како и за откривање и фаќа-
ње на сторители на кривични дела и нивно предавање 
на надлежните органи. 

Работите од став 1 на овој член ги вршат овласте-
ни службени лица на Министерството за одбрана кои 
ги определува министерот за одбрана. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, 
овластените службени лица ги имаат следниве права и 
должности: 

- да легитимираат лице заради утврдување на него-
виот идентитет и на негово барање сами да се легити-
мираат; 

- да вршат затворање на пристапот и да го оневоз-
можат напуштањето на просторот без одобрение до 
завршување на службените дејствија; 

- да вршат преглед на превозни средства, лица и 
багаж; 

- присилно да отстранат лице од определениот 
простор, како и лице кое не постапува по наредба на 
овластеното службено лице; 

- да употребат огнено оружје ако со други средства 
на присилба не можат да го заштитат животот на ли-
цата на тој простор, да одбијат од себе непосреден на-
пад со кој се загрозува нивниот живот, да одбијат на-
пад на објект или личност што се обезбедува или да 
спречат бегство на лице затечено при извршување на 
кривично дело за кое е пропишана казна затвор во 
траење од најмалку пет години. 

Во извршување на работите од став 1 на овој член 
учествуваат и овластени службени лица на Воената 
полиција кои ги определува министерот за одбрана. 

Член 136 
Овластените службени лица од членовите 133, 134 

и 135 на овој закон, имаат легитимации. 
Образецот на легитимацијата и начинот на нејзи-

ното издавање ги пропишува министерот за одбрана. 
Поблиски прописи за остварување на работите од 

членовите 133, 134 и 135 на овој закон донесува минис-
терот за одбрана. 

Член 137 
Заштитата на силите во воените единици и устано-

ви, на простори на кои логоруваат воени единици или 
се изведуваат вежбовни активности на Армијата, како 
и во објекти и зони што ќе ги определи Владата, оп-
фаќа мерки, активности и постапки што се преземаат 
заради: 

- одржување на воен ред и дисциплина; 
- обезбедување на лица, команди и објекти опреде-

лени од министерот за одбрана; 
- регулирање и контрола на воениот сообраќај и 
- учество во борба против диверзантски, терорис-

тички и други вооружени групи. 
Работите од став 1 на овој член ги врши Воената 

полиција. 
Поблиски прописи за работата на Воената полици-

ја донесува министерот за одбрана. 

Член 138 
Заштитата на тајните податоци опфаќа мерки, ак-

тивности и постапки што се преземаат заради заштита 
на тајноста на податоците, информациите и докумен-
тите од областа на одбраната. 

Граѓаните, трговските друштва, јавните претприја-
тија, установи и служби од посебно значење за одбра-
ната, единиците на локалната самоуправа и органите 
на државната власт, се должни да ги чуваат и штитат 
тајните податоци на одбраната и да ги извршуваат 
пропишаните мерки за заштита на тајните податоци. 

Критериумите и мерките за заштита на тајноста на 
податоците од значење за одбраната ги пропишува 
Владата со уредба. 

Член 139 
Припадниците на Армијата се должни да ги чуваат 

и штитат тајните податоци од значење за Армијата и 
да ги извршуваат пропишаните мерки за нивна зашти-
та. 

Критериумите за утврдување на тајните податоци 
значајни за Армијата кои мораат да се чуваат како 
тајна и мерките за нивна заштита со правилник, ги 
пропишува министерот за одбрана. 
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Член 140 
Заради заштита на безбедноста на Републиката во 

зоните кои согласно со Планот за одбрана на Репуб-
ликата се посебно уредени за потребите на одбраната 
или се предвидува нивно уредување, може да се огра-
ничи слободата на движењето, престојот или населу-
вањето. 

Одлука за определување на зоните од став 1 на 
овој член донесува Владата. 

Член 141 
Снимање од воздух и други видови на истражувања 

за изработка на картографски публикации можат да 
вршат само правни лица кои ќе добијат одобрение од 
Владата. 

Физички и правни лица не можат да вршат снима-
ње ниту научни и други истражувања во објекти и зо-
ни од значење за одбраната, како и во зоните во кои 
се ограничува движење, престој и населување, без 
одобрение на Министерството за одбрана. 

ГЛАВА XII 

ПЛАНИРАЊЕ 

Член 142 
Заради систематски, рационален и плански развој 

на одбраната на Републиката се воведува систем на 
планирање, програмирање и буџетирање на одбрана-
та. 

Основен носител, организатор и реализатор на 
системот на планирање, програмирање и буџетирање 
за потребите на одбраната е Министерството за од-
брана. 

Член 143 
Планирањето на одбраната се остварува како пла-

нирање на развојот, оперативно и тековно планирање. 
Планирањето на одбраната претставува континуи-

ран процес и се организира и реализира како долго-
рочно, среднорочно и краткорочно. 

Член 144 
Планирањето се врши преку основни и специјали-

зирани планови, програми, потпрограми, активности и 
потребни ресурси за нивна реализација. 

Бројот, видот, содржината, називот како и начинот 
на изработка и реализација на плановите и програми-
те на одбраната ги определува министерот за одбра-
на. 

ГЛАВА XIII 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 145 
Финансиски средства за потребите на одбраната на 

Републиката се обезбедуваат од Буџетот на Републи-
ката. 

Финансиски средства за потребите на одбраната на 
Републиката можат да се обезбедат и од други извори, 
во согласност со закон. 

Финансиски средства за органите на државната 
власт за потребите на одбраната се обезбедуваат од 
Буџетот на Републиката, во рамките на финансиските 
средства на тие органи. 

Финансиски средства за единиците на локалната 
самоуправа за потребите на одбраната се обезбедува-
ат од нивните средства во согласност со закон и од 
средствата на Републиката. 

Трговските друштва, јавните претпријатија, уста-
нови и служби од посебно значење за одбраната, фи-
нансиски средства за потребите на одбраната обезбе-
дуваат од сопствени средства и од средства на Репуб-
ликата. 

Член 146 
План за финансиски средства потребни за Минис-

терството за одбрана што се обезбедуваат со Буџетот 
на Републиката, изработува Министерството за од-
брана. 

Со финансискиот план од став 1 на овој член се ис-
кажуваат по програми, потпрограми, намени, задачи и 
динамика потребните финансиски средства за оства-
рување на функциите на единиците, командите и уста-
новите на Армијата, цивилната заштита и другите ак-
тивности на Министерството за одбрана. 

Начинот и постапката за изработка на планот од 
став 1 на овој член се утврдува со правилник што го 
донесува министерот за одбрана. 

Член 147 
За висината на средствата во Буџетот на Републи-

ката за потребите на одбраната одлучува Собранието 
на Републиката. 

Во согласност со Буџетот на Републиката, Минис-
терството за одбрана врши реализирање на одобрени-
те финансиски средства и по потреба врши ревизија 
на нивната реализација. 

За реализацијата на средствата од став 2 на овој 
член, Министерството за одбрана ги известува Влада-
та и Собранието на Републиката. 

ГЛАВА XIV 

НАДОМЕСТОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 

ВО ОДБРАНАТА 

Член 148 
Граѓаните повикани заради извршување на права-

та и должностите од областа на одбраната во врска со 
извршување на воена обврска, учество во силите на 
цивилната заштита што ги формира Републиката, из-
вршување на работна и материјална обврска, обучува-
ње за одбрана и пронаоѓање и уништување на неекс-
плодирани убојни средства, имаат право на паричен 
надомест утврден со овој закон. 

Член 149 
Граѓаните од член 148 на овој закон имаат право 

на следниве парични надоместоци: 
- плата, пензија или други парични примања; 
- трошоци за превоз, сместување и исхрана; 
- трошоци за дополнително ангажирање; 
- еднократна парична помош во случај на смрт, 

повреда или оштетување на организмот; 
- погребни и други трошоци; 
- за изведување обука за одбрана и 
- за пронаоѓање и уништување на неексплодирани 

убојни средства. 

Член 150 
Граѓаните кои се во работен однос или вршат са-

мостојна дејност, примаат паричен надоместок по ос-
нова на невработеност или примаат пензија, имаат 
право на паричен надоместок во висина на плата или 
надоместок исплатен за последниот месец пред пови-
кувањето или ангажирањето на кои е пресметан и уп-
латен придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње, односно во висина на пензијата. 

Граѓаните кои не се во работен однос, не вршат са-
мостојна или професионална дејност, не примаат па-
ричен надоместок по основа на невработеност или не 
остваруваат право на пензија, имаат право на паричен 
надоместок во висина на просечна месечна нето плата 
по работник во стопанството на Републиката објавена 
од Државниот завод за статистика во последниот ме-
сец пред повикувањето, односно ангажирањето (во на-
тамошниот текст: просечна месечна плата). 

Член 151 
Граѓаните распоредени на должности во резервни-

от состав на Армијата, имаат право и на разлика од 
надоместокот од член 149 алинеја 1 на овој закон до 
висината на платата на военото лице од постојаниот 
состав на Армијата за истата должност, доколку надо-
местокот е понизок од платата. 
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Член 152 
Граѓаните распоредени на должности во силите на 

цивилната заштита што ги формира Републиката, 
имаат право и на разлика од надоместокот од член 149 
алинеја 1 на овој закон до висината на надоместокот 
за извршување на должностите во силите на цивилна-
та заштита, доколку надоместокот е понизок од надо-
местокот за извршување на должностите во силите на 
цивилната заштита. 

Висината на надоместокот за извршување на дол-
жностите во силите на цивилната заштита што ги 
формира Републиката го утврдува Владата и не може 
да биде поголем од три просечни месечни плати. 

Член 153 
За време на служење на воениот рок на војниците 

им припаѓа парично примање во висина до 10% од 
просечната месечна плата, во зависност од чинот и 
должноста што ја извршуваат. 

Член 154 
Граѓаните за време на извршување на правата и 

должностите во областа на одбраната имаат право на 
надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместу-
вање- ноќевање, доколку не се обезбеди бесплатен 
превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместување -
ноќевање. 

Надоместокот на трошоците за превоз е во висина 
на цената на возниот билет во јавниот сообраќај, до-
колку станот во кој живее граѓанинот е оддалечен над 
2,5 километри од местото на јавување односно доаѓа-
ње. 

По исклучок од став 2 на овој член, за правците во 
кои нема организиран јавен превоз, надоместокот на 
трошоците направени со возило е во висина од 30% од 
продажната цена на 1литар гориво за возилото кое се 
користи за секој изминат километар. 

Висината на надоместокот на дневните трошоци за 
исхрана е 5% од просечната месечна плата, доколку 
ангажирањето траело до осум часа, односно 8% до-
колку ангажирањето траело подолго од осум часа. 

По исклучок од став 4 на овој член, на граѓаните -
регрути при извршувањето на лекарски и други прег-
леди и психолошки испитувања и на граѓаните анга-
жирани за обучување за одбрана со времетраење до 
осум часа, им припаѓа надоместок во висина од 50% од 
висината на надоместот од став 4 на овој член. 

Во случај кога не е обезбедено бесплатно сместу-
вање-ноќевање, а граѓаните се повикани на извршува-
ње на должностите од областа на одбраната надвор од 
местото на живеалиштето односно престојувалиште-
то, висината на надоместот е во износ на стварните 
трошоци за сместување, а се исплатува според подне-
сена сметка за сместување во хотели до „Б" категори-
ја. 

Член 155 
Граѓаните повикани заради извршување на права и 

должности од областа на одбраната во резервниот 
состав на Армијата и во силите на цивилната заштита 
што ги формира Републиката, доколку за време на из-
вршувањето на должностите им се обезбедени беспла-
тен превоз, бесплатна исхрана и бесплатно сместува-
ње-ноќевање, имаат право на надоместок за дополни-
телно ангажирање и тоа: 

- за воените старешини - офицери и подофицери 
во Армијата и за извршителите на раководни дол-
жности во силите на цивилната заштита - 5% од про-
сечната месечна плата и 

- за војниците во Армијата и другите извршители 
во силите на цивилната заштита - 3% од просечната 
месечна плата. 

Член 156 
Висината на надоместокот на еднократна парична 

помош на семејството во случај на смрт, односно заги-
нување на граѓани за време на извршување на дол-
жностите во одбраната изнесува пет просечни месеч-
ни плати. 

Член 157 
Висината на надоместокот на еднократната парич-

на помош во случај на повреда и оштетување на орга-
низмот од најмалку 20% за време на извршување на 
воените должности изнесува 50% од просечната ме-
сечна плата. 

Член 158 
Висината на надоместокот на погребните и други 

трошоци (сандак со опрема и венец), трошоците за 
превоз на умрениот, односно загинатиот граѓанин од 
местото на смртта до местото на погребувањето, до-
колку семејството ги врши и другите трошоци сторе-
ни со традиционален обичај за време на погребот из-
несува пет просечни месечни плати. 

Член 159 
Граѓаните ангажирани како предавачи во обучува-

њето за одбрана, за секое предавање имаат право на 
надоместок во висина од 30% од дневницата за служ-
бени патувања во земјата утврдена за државните 
службеници. 

Надоместокот од став 1 на овој член не им припаѓа 
на вработените во Министерството за одбрана и на 
служба во Армијата ако се ангажирани како предава-
чи во обучувањето за одбрана. 

Научни и јавни работници кои се ангажирани во 
обучувањето за одбрана како предавачи имаат право 
на надоместокот во висина утврдена со посебен дого-
вор склучен помеѓу овие лица и Министерството за 
одбрана. 

Член 160 
Граѓаните-пиротехничари и помошни работници 

ангажирани за пребарување на теренот заради утврду-
вање и постоење на неексплодирани убојни средства 
имаат право на надоместок во висина од 0,2% по метар 
кубен испитан терен од просечната месечна плата. 

Граѓаните - пиротехничари и помошните работни-
ци ангажирани за уништувањето на пронајдените не-
експлодирани убојни средства, во зависност од бројот 
на парчињата, тежината и видот на убојното средство 
имаат право на надоместокот до 20% од просечната 
месечна плата. 

Член 161 
Средствата за надоместокот на граѓаните во извр-

шување на правата и должностите во одбраната се 
обезбедуваат од средствата на Министерството за од-
брана. 

Поблиски прописи за висината и начинот на оства-
рувањето на надоместокот на граѓаните во извршува-
ње на правата и должностите во одбраната донесува 
Владата. 

ГЛАВА XV 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Член 162 
Инспекциски надзор за спроведување на овој за-

кон и другите прописи од областа на одбраната вршат 
инспектори за одбрана во Министерството за одбрана. 

Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член во 
органите на државната власт, Армијата, трговските 
друштва, јавните претпријатија, установи и служби од 
посебно значење за одбраната и единиците на локал-
ната самоуправа, се врши во согласност со овој закон. 

Член 163 
Инспектор за одбрана може да биде лице со соод-

ветно високо образование и работно искуство во об-
ласта на одбраната од најмалку четири години 

Инспекторите за одбрана имаат легитимација. 
Образецот на легитимацијата и начинот на нејзи-

ното издавање ги пропишува министерот за одбрана. 

Член 164 
Во вршењето на инспекцискиот надзор од член 162 

на овој закон, инспекторите се овластени: 
- да остваруваат увид во спроведувањето на овој 

закон и другите прописи од областа на одбраната и 
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- да предложат мерки за отстранување на утврде-
ните неправилности и недостатоци во определен рок. 

Во вршењето на надзорот, инспекторот е должен 
на субјектите од член 162 став 2 на овој закон да им 
дава помош во спроведувањето на законите и другите 
прописи од областа на одбраната. 

Член 165 
За извршениот инспекциски надзор, инспекторите 

се должни да состават записник, кој ќе му го предадат 
на одговорното лице каде што е вршен инспекцискиот 
надзор и на министерот за одбрана. 

Во записникот се внесува констатираната состојба 
и предложените мерки и рокови за отстранување на 
недостатоците и неправилностите. 

Одговорното лице од став 1 на овој член е должно 
да постапи според записникот и да го извести инспек-
торот за преземените мерки. 

Ако при вршењето на надзорот, инспекторот сме-
та дека повредата на прописите претставува прекр-
шок или кривично дело, должен е до надлежниот ор-
ган да поднесе барање односно пријава за покренува-
ње соодветна постапка. 

Член 166 
Поблиски прописи за начинот на вршење на ин-

спекцискиот надзор донесува министерот за одбрана. 

ГЛАВА XVI 

ПОСЕБНА ОДРЕДБА 

Член 167 
Работните места на определени должности во Ми-

нистерството за одбрана и во постојаниот состав на 
Армијата на кои тежината на работата и посебните 
услови под кои тие се вршат битно влијаат врз нама-
лувањето на работната способност, ги определува 
Владата со уредба. 

Владата може да определи и други работни места 
што имаат карактер на одредени должности во смисла 
на став 1 на овој член. 

Заработката на работниците на должностите од 
ставовите 1 и 2 на овој член се поголеми најмногу до 
30% од заработката на другите работници со соодвет-
ни квалификации. 

ГЛАВА XVII 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 168 
Со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 

денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за 
прекршок граѓанинот, ако: 

1) не даде средства или добиток по основа на мате-
ријална обврска или податоци во врска со нив (член 
14); 

2) не го извести Министерството за одбрана за на-
мерата за патување во странство (член 67); 

3) не го извести Министерството за одбрана за 
промена на податокот значаен за водење на воената 
евиденција (член 88 став 3) ; 

4) не се отповика на покана од надлежен орган 
(член 89); 

5) не дозволи поставување и приклучување на уре-
ди за јавно тревожење (член 106 став 1); 

6) не гради засолниште (член 111, став 2); 
7) не ги чува и штити тајните податоци на одбрана-

та или не ги извршува пропишаните мерки за заштита 
на тајните податоци (член138 став 2) и 

8) врши снимање или научни и други истражувања 
без одобрение на Министерството за одбрана (член 
141 став 2). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и странски државјанин ако не даде средства 
или добиток по основа на материјална обврска (член 
15). 

Член 169 
Со парична казна од 20.000,00 денари до 50.000,00 

денари или со казна затвор до 90 дена ќе се казни за 
прекршок припадник на Армијата ако оганизира по-
литичка партија или здружение на граѓани во Армија-
та, ако во вршењето на службата во Армијата се рако-
води од своите политички убедувања, или ако на поли-
тички собири и манифестации учествува во воена уни-
форма или манифестира партиски обележја, симболи 
или други знаци на политички партии (член 47). 

Член 170 
Со парична казна од 100.000,00 до 300,000,00 дена-

ри ќе се казни за прекршок трговско друштво, јавно 
претпријатие, установа или служба, ако: 

1) не обезбеди бесплатно сместување, исхрана и 
парични примања на војникот на служење на воениот 
рок во цивилна служба (член 9 став 3 и член 153); 

2) не даде на користење средства или добиток по 
основ на материјална обврска или податоци во врска 
со тоа (член 14); 

3) не даде податоци за воените обврзници кои се од 
значење за водење на воената евиденција (член 88 
став 2); 

4) не преземе мерки за заштита и спасување на ра-
ботниците, материјалните добра и корисниците на ус-
лугите во воена состојба (член 90 и член 96); 

5) не продолжи со производство и вршење услуги 
во воена состојба (член 91 и член 97); 

6) не се подготвува за производство и вршење ус-
луги во воена состојба (член 92 и член 98); 

7) не учествува во изведување вежбовни активнос-
ти (член 93 став 1 и член 99 став 1); 

8) во воена состојба не даде приоритет на задово-
лувањето на потребите на Армијата, органите на др-
жавната власт, силите на цивилната заштита што ги 
формира Републиката, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установи и служби што се од посебно 
значење за одбраната (член 95 став 1); 

9) не ги применува мерките за криптозаштита, 
противелектронско обезбедување и други мерки за 
заштита (член 102); 

10) не го извести населението и Министерството за 
одбрана за опасностите од воени дејства, природни не-
погоди, епидемии, техничко-технолошки катастрофи 
и други несреќи кои можат да ги загрозат луѓето и ма-
теријалните добра (член 104 став 2 ); 

11) не дозволи поставување и приклучување на 
уреди од системот за јавно тревожење (член 106 став 
1); 

12) не гради засолниште и други заштитни објекти 
(член 111 став 2); 

13) не ги чува тајните податоци на одбраната и не 
ги извршува мерките пропишани за заштита на тајни-
те податоци (член 138 став 2) и 

14) врши снимање од воздух и други видови истра-
жувања без одобрение на Владата или Министерство-
то за одбрана (член 141). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 дена-
ри или со казна затвор до 60 дена и одговорното лице 
во трговското друштво, јавното претпријатие, устано-
ва или служба. 

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и 
странското трговско друштво или трговец - поединец 
ако не даде средства или добиток по основа на мате-
ријална обврска. 

Член 171 
Со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 

денари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за 
прекршок одговорното лице на единицата на локална-
та самоуправа ако не презема мерки за заштита и спа-
сување на граѓаните и материјалните добра и не се 
подготвува за извршување на обврските од областа на 
одбраната (член 100). 
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ГЛАВА XVIII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 172 
Прописите чие донесување е предвидено со овој 

закон ќе се донесат во рок од една година од денот на 
неговото влегување во сила освен прописите предви-
дени со членовите 142, 143 и 144 - Глава XII Планира-
ње, што ќе се донесат најдоцна за две години. 

Член 173 
Со денот на влегување во сила на овој закон, прес-

танува да важи Законот за одбрана („Службен весник 
на Република Македонија" броЈ 8/92 и 30/95). 

Прописите донесени врз основа на Законот од став 
1 на овој член ќе се применуваат до донесувањето на 
прописите од член 172 на овој закон, доколку не се во 
спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 174 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

849. 
Врз основа на член 17, став 1, алинеја 3, а во врска 

со член 23 од Законот за телекомуникациите ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 22/98-Пречистен текст) и член 
36 точка 3 од Законот за Владата на Република Маке-
донија ("Службен весник на РМ" бр. 59/00), а во врска 
со објавеното барање за понуди за советник во проце-
сот на избор, преговори и конечна одлука за втор 
ГСМ мобилен оператор во Република Македонија об-
јавен во "Нова Македонија" и "Financial Times" на 19. 
04. 2001 година, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22. 05. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИЗ-
БОР, ПРЕГОВОРИ И КОНЕЧНА ОДЛУКА ЗА ВТОР 

ГСМ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За советник на Министерството за транспорт и 
врски во процесот на избор, преговори и конечна од-
лука за втор ГСМ мобилен оператор во Република 
Македонија, се избира Компанијата FICHTNER Gmbh 
& Co KG со седиште во Штутгарт-Германија. 

2. Министерот за транспорт и врски со Компанија-
та FICHTNER Gmbh & Co да склучи договор за меѓу-
себните односи за реализација на постапката за избор 
на втор ГСМ мобилен оператор. 

3. Компанијата FICHTNER Gmbh & Co со давањето 
на советодавни услуги, како и правни и други работи 
кои се однесуваат на подготовката и реализацијата во 
воведувањето на втор ГСМ мобилен оператор, да от-
почне веднаш по склучувањето на договорот од точка 
2 на оваа одлука. 

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

Бр. 23-3241/1 Претседател на Владата 
22 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

850. 
Врз основа на член 69 од Законот за локалната са-

моуправа ("Службен весник на РМ" бр. 52/95), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА 
БР. 07-159/2 ОД 28.3.2001 ГОДИНА 

1. Со ова решение се запира од извршување Одлу-
ката за извршување на буџетот на Фондот за вршење 
на работите на уредување и употреба на градежното 
земјиште - Струмица за 2001 година бр. 07-159/2 од 

28.3.2001 година, донесена од советот на општина 
Струмица на седницата одржана на 27.3.2001 година и 
објавена во "Службен гласник" на општината Стру-
мица, бр. 3/01. 

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на ова решение ќе иници-
ра постапка пред Уставниот суд на Република Маке-
донија за оценување на уставноста и законитоста на 
наведената одлука. 

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

Бр. 23-2301/1 Претседател на Владата 
9 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

851. 
Врз основа на член 22, став 4 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 
10/97, 54/97 и 13/2001 година), министерот за финансии 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ОДОБРЕНИЕТО 
З А ПРИВРЕМЕНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА 

СРЕЌА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува цената на одобре-

нието за привремено приредување на игри на среќа. 

Член 2 
За одобрението со кое се одобрува привремено 

приредување на игри на среќа на здруженија на граѓа-
ни од областа на спортот и физичката култура и здру-
женија на хендикепирани лица се утврдуваат следните 
цени: 

1. За привремено приредување на играта на среќа 
"Лотарија" 30.000 евра денарска противвредност; 

2. За привремено приредување на играта на среќа 
"Обложување на спортски натпревари" 30.000 евра 
денарска противвредност; 

3. За привремено приредување на играта на среќа 
"Томбола" 30.000 евра денарска противвредност; 

4. За привремено приредување на играта на среќа 
"ТВ Томбола" што се приредува преку телевизиски 
медиум 230.000 евра денарска противвредност. 

Член 3 
Средствата се уплатуваат на жиро сметка бр. 

40100-840-033-62207 - надоместок од лиценци и одобре-
нија од игри на среќа. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 09-10443/1 Министер за финансии, 
28 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

852. 
Врз основа на член 63, став 2 од Законот за игрите 

на среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 
10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии го до-
несе следниот 

П Р А В И Л Н И К 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ 

ИГРИ 

Член 1 
Со овој правилник се определува надоместокот за 

добивање на одобрение за приредување на забавни иг-
ри. 
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Член 2 
Износот на надоместокот за добивање на одобре-

ние за приредување на забавни игри на домашно прав-
но или физичко лице е 5.000 евра. 

Надоместокот од став 1 од овој член, приредува-
чот на кого му е издадено одобрението го уплаќа во 
еднократен износ на денот на издавањето на одобре-
нието во денарска противвредност по средниот курс 
на Народна банка на Република Македонија што се 
применува на денот на уплатата. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 09-10443/1 Министер за финансии, 
28 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

853. 
Врз основа на член 21 од Законот за игрите на 

среќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 
10/97, 54/97 и 13/2001), министерот за финансии доне-
сува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ТЕХНОЛОШКИТЕ 
И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ З А ПРИРЕДУВАЊЕ 
НА ИГРИ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ И 
СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА ЛИЦАТА АН-

ГАЖИРАНИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИГРИ 
НА СРЕЌА 

Член 1 
Во Правилникот за техничките, технолошките и 

просторните услови за приредување на игри на среќа 
и за забавни игри и стручна оспособеност на лицата 
ангажирани во изведувањето на игри на среќа ("Сл. 
весник на РМ" бр. 19/97 и 4/98), по членот 19 се дода-
ваат седум нови члена 19-а, 19-б, 19-г, 19-д, 19-ѓ, 19-е, 
19-ж кои гласат: 

"Член 19-а 
Обложувалницата претставува посебно уредена 

просторија со соодветна деловна функционалност. 
Обложувалницата треба да претставува посебна 

градежна целина или одвоен дел од зграда со јавна на-
мена со посебен влез и потребна градежна функцио-
налност. 

Член 19-б 
Просторот пред главниот влез од посебно изграде-

ната просторија-обложувалница, треба да биде слобо-
ден и осветлен и да има приод од улица. 

На главниот влез треба да биде видно истакнат и 
ноќе осветлен називот на обложувалницата. 

Член 19-г 
Обложувалницата како посебно изградена просто-

рија треба да има уред за загревање на просторијата 
до најмала температура од 18,5 0С и да е обезбедено 
проветрување. 

Член 19-д 
Делот во кој се даваат угостителски услуги треба 

да претставува посебен простор во посебна изградена 
просторија-обложувалница, од просторот во кој е 
сместена опремата за изведување на игрите на среќа. 

Делот во кој се даваат угостителските услуги тре-
ба да ги исполнува пропишаните услови согласно Пра-
вилникот за минимално техничките услуги за вршење 
на угостителска и туристичка дејност и условите за 
категоризација на објектите на туристичката понуда. 

Висината на просторот од став 1 на овој член, во 
кој е сместена опремата за изведување на игрите на 
среќа изнесува најмалку 2,8 м. 

Член 19-ѓ 
Во посебно изградената просторија-обложувални-

ца треба да има гардероба за посетителите. 

Член 19-е 
Во обложувалницата треба да има обезбедено од-

воен и заштитен простор (со метални решетки, метал-
ни прегради или непробивно стакло) со метална каса 
за чување на пари, ливчиња, билтени и друга докумен-
тација од значење за обложувалницата. 

Член 19-ж 
Обложувалницата треба да биде опремена со ком-

пјутер на кои ќе се регистрира уплатите и исплатите 
на учесниците на играта на среќа, обложување на 
спортски натпревари, монитори на кои играчите ќе 
можат да ги следат спортските настани и маси со сто-
лици. " 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 09-10443/1 Министер за финансии, 
28 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

854. 
Врз основа на член 73 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 
54/97 и 13/2001), министерот за финансии го донесе 
следниот 

П Р А В И Л Н И К 
З А НАЧИНОТ НА ДЕПОНИРАЊЕ И ИСПЛАТА 
НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ З А ФОНДОТ НА 

ДОБИВКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на депо-

нирањето и исплатата на средствата наменети за фон-
дот на добивки што приредувачите на игри на среќа ги 
депонираат на посебна сметка се до нивната целосна 
исплата. 

Член 2 
Приредувачите на игри на среќа, кои согласно За-

конот за игрите на среќа и за забавните игри и прави-
лата за игри на среќа, претходно од учесниците во иг-
рите на среќа прибираат средства (уплати), а во рок 
од најмалку седум дена вршат извлекување и објавува-
ње на добивките, средствата наменети за фондот на 
добивки ги депонираат на посебна сметка се до целос-
ната исплата на добивките кај носителот на платен 
промет каде имаат сметка за редовно работење. 

Член 3 
Приредувачот, кај истиот носител на платен про-

мет покрај редовната сметка треба да има и посебна 
сметка на која ќе се депонира фондот на добивки. 

Член 4 
Приредувачот со носителот на платниот промет 

склучува договор за начинот на депонирањето и ис-
платата на депонираните средства наменети за фон-
дот за добивките. 

Член 5 
Приредувачот депонираните средства наменети за 

фондот за исплата на наградите може да ги подигне 
по званично објавениот резултат од играта на среќа. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со ден денот на не-

говото објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 09-10443/1 Министер за финансии, 
28 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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855. 
Врз основа на член 6 од Законот за игрите на сре-

ќа и за забавните игри ("Сл. весник на РМ" бр. 10/97, 
54/97 и 13/2001), министерот за финансии го донесе 
следниот 

П Р А В И Л Н И К 
З А ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕПОЗИТОТ СО КОЈ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ИС-
ПЛАТАТА НА ДОБИВКИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

Член 1 
Со овој правилник се определува висината и начи-

нот на користењето на депозитот со кој се обезбедува 
исплатата на добивките на учесниците во игрите на 
среќа. 

Член 2 
Трговско друштво и здружение на граѓани, кои 

приредуваат игри на среќа (во натамошниот текст: 
приредувач), а согласно законот немаат обврска да 
формираат фонд на резерви заради гарантирање на 
безбедноста на работењето и исполнувањето на об-
врските спрема учесниците во играта, депонираат де-
позит кај носителот на платен промет каде имаат 
сметка за редовното работење во висина утврдена со 
овој правилник. 

Член 3 
Приредувачот покрај сметката за редовно работе-

ње кај истиот носител на платен промет треба да има 
и наменска сметка на која ќе се депонира депозитот 
од член 2 од овој правилник. 

Член 4 
Приредувачот за секоја игра посебно депонира де-

позит во износ и тоа за: 
I. Игри на среќа што се приредуваат на основа на 

лиценца 
1. За еден автомат клуб 500.000 денари, 
2. Лото 6.500.000 денари, 
3. Спортска прогноза 3.500.000, 
4. Лотарија 350.000, 
5. Инстант лотарија 1.000.000, 
6. ТВ томбола 10.000.000, 
7. Томбола 1.000.000, 
8. Обложување на спортски 
натпревари 1.000.000. 
II. Игри на среќа што се приредуваат со одобрение 
1. Лотарија 350.000, 
2. ТВ томбола 3.500.000, 
3. Томбола 350.000, 
4. Обложување на спортски 
натпревари 1.000.000. 

Член 5 
Приредувачот депонираниот депозит го одржува 

во износ предвиден во членот 4 од овој правилник за 
целиот период на траењето на важноста на лиценцата, 
односно одобрението. 

Член 6 
Приредувачот со носителот на платниот промет 

склучува договор за начинот и условите на користење 
на депозитот со кој особено се уредува: 

- Постапката и условите за подигање на депозитот; 
- Постапката за присилно подигање на депозитот; 
- Постапката за одржување на еднаков износ на де-

позитот; 
- Постапката за присилно одржување на еднаков 

износ на депозитот со префрлање на средства од ре-
довната сметка; 

- Носителот на платниот промет треба веднаш да 
го известува Министерството за финансии за секоја 
промена на износот на депонираниот депозит. 

Член 7 
Постапка за наплата на добивка од игри на среќа 

од депозитот, кај носителот на платниот промет може 
да покрене секое полнолетно лице кое од приредува-
чот ќе добие потврда дека има остварено добивка. 

Потврдата од став 1 на овој член треба да содржи: 
- име и презиме на доносителот; 
- вид на играта на среќа; 
- датата на остварување на добивката, односно број 

на извештајот од извршеното извлекување на добив-
ките; 

- износ на добивката и 
- износ на персоналниот данок што треба да се од-

бие од добивката. 

Член 8 
Приредувачот договорот од член 6 на овој правил-

ник го доставува до Министерството за финансии на 
денот на добивањето на лиценцата, односно одобрени-
ето за приредување на игри на среќа. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-ја". 

Бр. 09-10443/1 
28 мај 2001 година 

Скопје 

Министер за финансии, 
Никола Груевски, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнува-
ње на Одлуката за распределување на средствата по 
основ на субвенции за 2001 година, објавена во "Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 41/2001, 
направена е грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ПО ОСНОВ НА СУБВЕНЦИИ ЗА 2001 ГОДИНА 

Во точката I под реден број 1 наместо "Флака", да 
стои "Факти". 

Бр. 23-3036/2 
30 мај 2001 година 

Скопје 

од Владата на Република 
Македонија 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води 

постапка П.бр. 1775/00 за развод на брак, по тужба на 
тужителката Гулџан Мустафова против тужениот 
Ацо Мустафов од с.Петровец, со непозната адреса на 
живеење во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во рок о 30 дена 
од денот на објавувањето на овој оглас или на судот да 
му ја достави адресата на живеење. Во спротивно, 
неговите интереси во постапката ќе ги застапува 
привремениот старател адвокат Наташа Солевска од 
Скопје која со решение на МЦСР на општините на 
град Скопје бр. 3020-776 од 18.01.2001 година е 
поставена за привремен старател на тужениот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1775/00. 
(12926) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со реш П.бр. 
805/01 од 14.05.2001 година, врз основа на член 78 став 
2 точка 4 и 5 од ЗПП поставен е адвокат Томислав 
Николовски од Скопје, ул."Питу Гули" бр. 70, за 
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привремен застапник на тужената Бранка Недеска 
Гавриловиќ сега со непозната адреса на живеење, а во 
постапката која се води пред овој суд со тужба на 
тужителот Мирослав Недески за развод на брак. 

Со истото решение одредено е дека привремениот 
застапник ќе ја застапува тужената во постапката се 
додека таа или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот односно додека Центарот за социјално 
работи не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, УП.П.бр. 
805/01. (13006) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување 
право на сопственост по тужба на тужителот Раман 
Идриз од Скопје против тужениот Сеферов Фаит со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Сеферов Фаит од Скопје во 
рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во 
овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд 
ќе му биде поставен привремен старател и тоа Мирче 
Рисовски адвокат од Скопје, ул."Питу Гули"бр. 55, кој 
ќе ги застапува неговите интереси до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, В.П.бр. 
257/01. (13065) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 

став 2 точка 4 од ЗПП во спорот за развод на брак по 
тужба на тужителот Шеху Иљаз од Гостивар, против 
тужената Шеху Габриела со непозната адреса, за 
привремен застапник и се поставува привремен 
адвокат Неџат Мемеди од Гостивар, кој ќе ја 
застапува тужента во постапката се додека истата или 
нејзин полномошник не се појават пред судот односно 
додека органот за старателство не го извести судот 
дека и назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.183/01. (13453) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
Пред Основниот суд во Крива Паланка е заведена 

вонпроцесна постапка за докажување на смртта на 
Леко Тодоровски од с.Кркља, по предлог на 
предлагачот Владо Тодоровски од с.Кркља - Крива 
Паланка. 

Се повикува лицето Леко Тодоровски од с.Кркља 
и секое друго лице што знае било што за животот и 
смртта на Леко Тодоровски од с.Кркља да се јави во 
Основниот суд во Крива Паланка, во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", а по истекот на тој рок 
исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено. 

Доколку не се јави Леко Тодоровски или било кое 
друго лице кое има подетални податоци за животот на 
Леко Тодоровски од с.Кркља, постапката ќе 
продолжи така што ќе се извести Органот за 
старателство за да определи старател за докажување 
на смртта на лицето Леко Тодоровски, согласно член 
79-89 од ЗВП. 

Од Основниот суд во Крива Паланка, ВПП.бр. 
4/01. (13509) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица заведен е 

граѓански предмет под П.бр. 1931/00, за развод на брак 
по тужба на тужителката Гулџан Салиева од 
Струмица, против тужениот Јашар Салиев од 
Струмица со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 15 дена по објавување на огласот, во "Службен 
весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на 
истиот ќе му биде одреден времен застапник и тоа 
Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот 
суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и 

интереси по предметот на спорот до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1931/00. 
(13074) 

Во Основниот суд во Струмица заведен е 
граѓански предмет под П.бр. 1827/00, за развод на брак 
по тужба на тужителот Карадаковски Тони од с.Старо 
Коњарево, против тужената Карадаковска 
род.Апостолова Зорка од с.Сушица со непознато 
место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок 
од 15 дена по објавување на огласот во "Службен 
весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на 
истата ќе и биде одреден времен застапник и тоа 
Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот 
суд во Струмица, кој ќе ги застапува нејзините права и 
интереси по предметот на спорот до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1827/00. 
(13075) 

Во Основниот суд во Струмица заведен е 
граѓански предмет под П.бр. 1531/99, за долг по тужба 
на тужителот Василев Блажо од Струмица, против 
тужениот Младеновски Тихомир од с.Добрејци со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
од 15 дена по објавување на огласот во "Службен 
весник на РМ" и во судница бр. 44. Во спротивно, на 
истиот ќе му биде одреден времен застапник и тоа 
Лорета Горѓиева, стручен соработник при Основниот 
суд во Струмица, кој ќе ги застапува неговите права и 
интереси по предметот на спорот до правосилното 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1231/99. 
(13511) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителката Рухиде Нухи 
од Тетово, против тужениот Шакир Ибраими од 
Тетово, сега со непозната адреса на живеење во 
странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
ЦСР во Тетово ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.465/01. (13508) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип поведена е постапка за 

развод на брак по тужба на тужителот Ердал Тепас од 
Штип, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 42, против тужената 
Ангела Тепас со непозната адреса. 

Се повикува тужената Ангела Тепас во рок од 15 
дена по објавувањето на огласот да се јави во 
Основниот суд во Штип и да достави точна адреса на 
живеење или да определи свој застапник или 
полномошник. Во спротивно, ќе и биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до завршувањето во спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 257/01. (13451) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег.бр. 104 се запишува политичката партија Партија 
на власите од Македонија, со седиште во Скопје, ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 32, која ја застапува нејзниот 
претседател Мите Костов од Скопје. 
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Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.05.2001 годи-
на. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 7/01. 
(13025) 

Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег.бр. 102 се запишува политичката партија Бошњач-
ка Демократска Партија, со скратено име БДП, со се-
диште во Скопје, ул."Беласица" бб, која ја застапува 
нејзниот претседател Алија Шахиќ од Скопје. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.05.2001 годи-
на. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 4/01. 
(13054) 

Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег.бр. 103 се запишува политичката партија Нова Де-
мократија, со скратено име НД со седиште во Скопје, 
ул."Стале Попов" бр. 9, која ја застапува нејзниот 
претседател Чедо Петров од Пробиштип. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 09.05.2001 годи-
на. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПП. бр. 6/01. 
(13056) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 187/01 од 16.02.2001, на регистарска влошка 012619, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
ТП на Трговец поединец Реџеп Енвер Бојко "РЕЏО" 
за занаетчиство -машино бравар Струга, ТП Струга, 
ул. "Братство Единство" бр. 11. 

Дејности: 28.40, 28.51, 28.52 и 50.20. 
Во правниот промет со трети лица Трговецот пое-

динец Реџеп Енвер Бојко "РЕЏО" за занаетчиство -
машино бравар Струга ТП Струга, ул. "Братство 
Единство" бр. 11 настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. трговецот поединец во правниот промет 
со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Трговец поединец: Реџеп Бојко од Струга, ул. 
"Братство Единство" бр. 11, со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

187/2001. (6402) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 153/2001 од 16.02.2001, на регистарска влошка 
012585, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија, увоз-извоз и услуги Илоска 
Елеонора "НОРА" Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Ни-
ко Фудали" бр. 13/41. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20.1, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 
22.15, 22.22, 22.23, 24.52, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 28.52, 
28.62, 28.75, 30.01, 30.02, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 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, 51.46, 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, 52.32, 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, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 72.20, 72.50, 72.60, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, агенциски услуги во транспортот, консиг-
национа продажба, угостителски и туристички услуги, 
реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, малограничен промет. 

Основач: Илоска Елеонора. 
Главница со основен износ: 161.659,00 денари. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

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

вара со целиот свој имот. 
Лица овластени за застапување на субјектот на упи-

сот: Илоска Елеонора - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

153/2001. (6403) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 74/2001 од 16.02.2001, на регистарска влошка 
012506, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, промет и услуги "Мар-
би" на Благоја и др. ДОО увоз-извоз, Прилеп, ул. 
" Маршал Тито" 3/13, Прилеп . 

Основање на ДОО со следните дејности: 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 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, 63.11, 63.12, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција. 

Управител Благоја Никодиноски без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

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

Друштвото во правниот промет за обврските сторе-
ни со трети лица одговара со целокупниот свој имот. 

Содружници во ДОО се Благоја Никодиноски од 
Прилеп, ул. "Маршал Тито" 3/13, Прилеп со основач-
ки влог од 2.500 гм. во денарска противвредност изра-
зена во предмети и Сузана Никодиноска од Прилеп, 
ул. "Маршал Тито" 3/13, Прилеп, со основачки влог 
од 2.500 гм. изразена во противвредност денарска из-
разена во предмети. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
74/2001. (6404) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 155/2001 од 19.02.2001, на регистарска влошка 
012587, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МАБ КОМПАНИ увоз-извоз Битола, ДОО ул. 
"13-ти Јули" бр. 2-б, Битола. 

Дејности: 15.51, 15.98/2, 18.10, 20.10/1, 36.50, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 51.16, 51.22, 51.31, 51.33, 51.39, 51.42/1, 
51.43, 51.45, 51.46, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 
52.33, 52.41, 52.24, 52.44, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 60.22, 92.33, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги во меѓународниот транспорт, угостителски и турис-
тички услуги, посредување и затапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови на странски стоки, малограничен промет, 
реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 
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За обврските направени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување: Ирена Ивеновска, 
управител со неограничени овластувања во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет. 

Основната главница на ДОО изнесува 5.400 дем. во 
предмети. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
155/2001. (6408) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 172/2001 од 15.02.2001, на регистарска влошка 
012604, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и ма-
ло КОЗАРА увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. "Димит-
рие Туцовиќ" бр. 95, Битола. 

155.000,00 ден. или 5.000,00 дем. на основачот Ната-
ша Атанасовска. 

Дејности: 51.21, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.12/3, 67.13, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, услуги во меѓународниот транспорт, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони складови на 
странски стоки, малограничен промет, реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и на своја сметка 
со полна одговорност. 

Управител Наташа Атанасовска. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

172/2001. (6409) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 185/2001 од 14.02.2001, на регистарска влошка 
012617, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговец поединец за трговија Гулизар Рамиз 
Незир "Џули" ТП Охрид. 

Седиште, Охрид, ул. "Крали Марко" бр. 168. 
Трговецот ќе ги обавува следните дејности: 52.11, 

52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63. 

Трговецот во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Трговецот во правниот промет со трети лица од-
говара лично со целиот свој имот - полна одговорност. 

Управител Гулизар Незир, со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
185/2001. (6410) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 160/2001 од 13.02.2001, на регистарска влошка 
012592, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, градежништво, 
трговија и услуги ВЕНЕЦИЈА Нејат ДООЕЛ увоз-из-
воз Лабуништа, с. Подгорци - Лабуништа. 

Дејности: 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 51.32, 51.33, 
51.35, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20 
50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.34, 51.42, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 5.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 65.12/3, 70.31, 70.32, 92.31, 
92.72, 92.34, 93.02, 93.04, 93.05, автоперална, забавни 
игри, автомати, флипери, билијард и слично. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, малограничен промет, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување како во внатрешни-
от така и во надворешнотрговскиот промет. Управи-
тел со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности е лицето Ајдиноски Нејат. 

Основната главница на друштвото изнесува 5040 
дем. или 156.240,00 ден. во предмети према проценка 
на вешто лице-проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
160/2001. (6411) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 167/2001 од 14.02.2001, на регистарска влошка 
012599, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Трговското друштво за посредување, услу-
ги и трговија на големо и мало на Шефкија Гашанин и 
др. "БУЛИ експорт-импорт" увоз-извоз ДОО с. Лажа-
ни Долнени, с. Лажани Долнени. 

Основачи на ДОО се Шефкија Гашанин од с. Лажа-
ни и Мирсад Гашанин од с. Лажани. 

Управител со неограничени овластувања во рамки-
те на запишаните дејности е именуван Шефкија Гаша-
нин. 

Во внатрешниот трговски промет запишани дејнос-
ти се: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
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, 51.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.70, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3. 

Во надворешниот трговски промет запишани деј-
ности се: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, 
посредување и застапување во прометот со стоки и ус-
луги, продажба на странски стоки од консигнациони 
складови, малограничен промет со соседните земји, 
реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски 
сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друм-
ски сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и на своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сиот свој имот со 
полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
167/2001. (6412) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 158/2001 од 12.02.2001, на регистарска влошка 
012590, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Заштитното Друштво за услуги, трговија и произ-
водство Миле Стајкоски МИК-КИРБИ увоз-извоз 
ДООЕЛ Прилеп, ул. "Горѓе Сугаре" бр. 9, Прилеп. 

Дејности: 01.12/1, 01.42, 15.11, 15.13, 15.32, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.21, 
18.23, 18.24, 19.30, 20.30, 22.22, 26.70, 26.81, 22.25, 28.62, 
29.71, 31.10, 36.12, 36.40, 36.50, 36.61, 50.10, 52.20, 
50.30/2, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44/4, 52.47, 52.72/1, 
55.30/1, 55.40, 55.51, 60.22, 65.12/3, 70.31, 60.30, 74.70, 
74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, 52.74, 72.50, 
51.56, 51.64, 15.11, 15.12, 19.10, 51.21, 51.22, 51.23, 52.22, 
51.32, видео игри, одгледување на пчели, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Судот по службена должност ќе го избрише уписот 
на основањето на друштвото, доколку друштвото во 
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рок од 6 месеци по извршениот упис не достави докази 
дека ги исполни условите по член 9 од Законот за вра-
ботување на инвалидизирани лица. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
158/2001. (6413) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 173/2001 од 13.02.2001, на регистарска влошка 
012605, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за производство, трговија и 
консалтинг "ПОЖАРСКО" експорт-импорт, Христос 
и Николаос, ДОО Битола, Битола, ул. "ЈНА" бр. 3/2/5. 

Фирма: "Друштво за производство, трговија и кон-
салтинг "Пожарско" експорт-импорт, Христос и Ни-
лоаос, ДОО - Битола. 

Седиште на ДОО: Битола, ул. "ЈНА" бр. 3/2/5. 
Управител на ДОО: Боцварис Николаос, од Р. Грци-

ја, Лутраки - Аридеас, со неограничени овластувања 
со рамките на запишаните дејности. 

Овластувања на субјектот во правен промет со тре-
ти лица: ДОО настапува во свое име и за своја сметка 
со пони овластувања. 

Вид и обем на одговорност на ДОО: Во правниот 
промет ДОО за своите обврски одговара со целиот 
свој имот со полна одговорност. 

Основачи: Христос Прицкас, Р. Грција со пасош М 
170406 Р. Грција и Боцварис Николаос од Р. Грција, 
пасош М 628462 Р. Грција. 

ДОО ќе ги обавува следните дејности: 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.53, 17.54, 17.54/1, 17.74/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 45.42, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 
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, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.63, 51.70, 55.11, 55.12, 
55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, продажба на странски стоки од 
консигнациони складови, застапување и посредување 
во надворешнотрговскиот промет, реекспорт. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
173/2001. (6414) 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Сашо Наумчевски 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5000 
ДМ во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски овластен проценител кои 2500 ДМ 
вложува содружникот Сашо Наумчевски, а содружни-
кот Златко Божиновски вложува 2500 ДМ. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
150/2001. (6415) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 151/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 
012583, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 
Р.Т.- ДВА БРАТА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. 
"Цане Илиески" бр. 42, Прилеп. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 
50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 
51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Спиркоски Робер-
то - управител со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 
ДМ во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
151/2001. (6416) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 150/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 
012582, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги 
2001- КРИС-КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО с. Големо Ко-
њари Прилеп, с. Големо Коњари Прилеп. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 
50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 
51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.13, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги. 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 149/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 
012581, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за производство, градежништво, 
промет и услуги ГЕОС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, 
ул. "Борка Талески" бр. 93, Прилеп. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 
50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 
51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.15, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и на своја сметка - полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Петре Велкоски -
управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 
ДМ во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
149/2001. (6417) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 144/2001 од 12.02.2001, на регистарска влошка 
012576, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги АНТАРЕС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, 
ул. "Пецо Божиновски" бр. 46-б. 

Дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 
51.21, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 
74.12, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 17.40, 21.24, 21.22, 21.23, 
24.41, 24.42, 24.51, 24.52, 24.63, 24.66, 25.22, 25.23, 25.24, 
33.10, 33.10/1, 33.10/2, 70.31, 93.04, 93.05, 02.01, 02.02, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.42, 15.62, 15.92, 15.98, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет, посредување и застапу-
вање во прометот на стоки и услуги, угостителски и 
туристички услуги, продажба на стоки од консигнаци-
они складови на странски стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, изведување на инвестицио-
ни работи во странство и отстапување на инвестицио-
ни работи на странски лица во Македонија, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт. 

Единствен содружник на друштвото е Алексовски 
Сашо. Управител на друштвото е Алексовски Сашо 
без ограничувања. Во правниот промет со трети лица 
друштвото настапува со полни овластувања и полна 
одговорност. 

Основна главница на фирмата изнесува 5.000 ДЕМ. 
влог во предмети по проценка од овластен процени-
тел. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
144/2001. (6418) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 95/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 
012527, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и производство 
БИЛБО увоз-извоз Битола, ДООЕЛ ул. "Јосиф Хрис-
товски" бб 5/10, Битола. 

157.008,00 ден. или 5.050,00 ДЕМ на основачот Горан 
Цифкаровски. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/3, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.63, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 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, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 60.22.60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 67.13, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-

ни производи, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународни-
от транспорт, посредување и застапување во прометот 
на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнацио-
ни складови, малограничен промет, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со цели-
от свој имот. 

Горан Цифкаровски, управител. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

95/2001. (6419) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението Трег. 
бр. 142/2001 од 09.02.2001, на регистарска влошка 
01012574?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за производство, 
промет и услуги "ЖИЈА" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, 
Кичево, ул. "Фебруарски поход" бр. 5. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 
15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 
50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 
51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 51.15, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.44/2, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 
55.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт, малограничен промет, 
реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угости-
телски и туристички услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Јасминка Станоев-
ска - Гукиќ - управител со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 
ДМ во противвредност согласно извештај за извршена 
проценка од судски овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
142/2001. (6420) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 464/2001 од 21.05.2001, на регистарска влош-
ка 006113, ја запиша во трговскиот регистар измената 
на статутот на "Нико Доага" АД за производство, 
откуп, преработка и промет на тутун, увоз-извоз, 
Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 3. 

Измени на статутот на "Нико Доага" АД за 
производство, откуп, преработка и промет на тутун, 
увоз-извоз Крушево. 

Во правниот промет со трети лица Акционерското 
друштво има права и обврски на стопански субјект. За 
своите обврски Акционерското друштво одговара со 
целокупниот свој имот. 

Лица овластени за застапување: Зоран Манески 
претседател на Управниот одбор со неограничени 
овластувања. Сашо Стефаноски заменик претседател 
на Управниот одбор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
464/2001. (13332) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2101/2001 од 28.05.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02041347?-4-04-000,ја запиша во тргов-
скиот регистар Комерцијалната банка а.д. Скопје -
Филијала Охрид, ул. "Партизанска" бр. 24, Охрид. 

Основање на Филијала на Комерцијална банка а.д. 
Скопје во Охрид. 
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65.12/1 Банки дејности: примање на сите видови па-
рични депозити на правни и физички лица, давање и 
земање кредити во земјата, девизно валутни работи, 
издавање на парични картички, финансиски лизинг, 
платен промет во земјата, во согласност со закон, еко-
номско-финансиски консалтинг, давање услуги при 
наплата на фактури, водење евиденција, давање други 
финансиски услуги (остава изнајмување на сефови и 
друго), издавање денарски парични гаранции, авали и 
други форми на гаранција, купување и продажба на 
краткорочни хартии од вредност за своја сметка или 
за сметка на комитентот, купување, продажба и нап-
лата на побарувања, факторинг за сметка на комитен-
тите, тргување со финансиски деривати, чување, упра-
вување со хартии од вредност и предмети од благород-
ни метали, давање услуги на банка - чувар на имот. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: пла-
тен промет со странство, тргување со девизни сред-
ства и извршување на девизни трансакции. 

Во правниот промет со трети лица Филијалата ра-
боти во свое име и за сметка на Комерцијална банка 
а.д. Скопје. 

Лице овластено за застапување во внатрешно, над-
ворешнотрговскиот промет: Димитрија Голабоски ди-
ректор на Филијалата на Комерцијална банка а.д. 
Скопје во Охрид. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2101/2001. (13930) 

ство, трговија и услуги ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ 
Филип ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Васко Каран-
гелески" бр. 27/10. 

Се менува седиштето на друштвото. Новото се-
диште на друштвото е ул. "Васко Карангелески" бр. 
27/10 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2567/2000. (45512) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2690/2000, на регистарска влошка бр. 
02029374?-3-10-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејностите на Друштвото за 
продуцентство, продукција и маркетинг БЕХЕЛ-К 
Хелена и др. ДОО - Скопје, ул. "Антоније Грубишиќ" 
бр. 18. 

Друштвото со ограничена одговорност, основано 
со Договор бр. 01 од 22.12.1999 година, од страна на 
основачите, Хелена Гоља од Скопје, ул. "Антоније 
Грубишиќ" бр. 2-б и Арбен Гоља од Скопје, 
"Антоније Грубишиќ" бр. 2-б, ја проширува дејноста 
во внатрешниот и надворешниот промет врз основа на 
Анекс кон основниот договор за основање бр. 02 од 
09.11.2000 година со: 20.51, 24.51, 24.52, малограничен 
промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2690/2000. (45514) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2533/2000, на регистарска влошка бр. 
02013999?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за проектирање производство и промет 
КИМВАЛ Симеон и други ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Наум Наумоски" бр. 27, Скопје. 

Дејности: 52.48, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.3, 70.31, 
70.32, 72.60, 74.8, 74.84, 74.2, 74.20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2533/2000. (45509) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2602/2000, на регистарска влошка бр. 
02035109?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основна главница на Трговското 
друштво за транспорт, производство и промет 
МИОЛИ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Питу 
Гули" бр. 70. 

Зголемена главница: 101.000 ДЕМ 3.222.900,00 ден. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2602/2000. (45515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2595/2000, на регистарска влошка бр. 
02027881?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и управител на Друштвото за 
книговодствени услуги и трговија БИРО-ИНКОМ 
Оливера ДООЕЛ Скопје, ул. "Првомајска" б.б. 

Друштво за книговодствени услуги и трговија 
АДА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Првомајска" б.б. 

- промена на назив и промена на управител. 
Се разрешува Дојчиновска Гордана. 
Се именува Ристеска Радица, управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2595/2000. (45510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2212/2000, на регистарска влошка бр. 
02011956?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и промена на управител на 
Друштвото за услуги и трговија ДЛП-ШПЕД Драган 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72б/41 
Скопје. 

Промена на управител: се брише Коцески Драган, 
управител без ограничување, а се запишува Коцеска 
Бранислава, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2212/2000. (45511) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2567/2000, на регистарска влошка бр. 
02019711?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиштето на Друштвото за производ-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1691/2000, на регистарска влошка бр. 
020011537-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Трговското 
друштво за производство на моторни и индустриски 
масла, трговија и услуги 3 СТ Тони и др. ДОО увоз-
извоз Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 119. 

Се зголемува основната главница на 33.546.700,00 
ден. или 1.082.232 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1691/2000. (45516) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2506/2000, на регистарска влошка бр. 
02001675?-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на дејностите на Трговското друштво 
за новинско издавачка дејност и трговија на големо и 
мало со увоз-извоз и услуги во прометот ТАЈМС ЕМ 
ДООЕЛ Скопје, бул. "Иво Лола Рибар" бр. 59 кат 6 
стан 16. 

Усогласување на дејностите со Националната 
класификациј а: 

Дејности: 21.25, 22.11, 22.12, 22.21, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.34, 51.38, 
51.41, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.24, 63.21, 
63.30, 63.40, 70.20, 71.31, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување на странски 
фирми, комисиона продажба, консигнација, меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2506/2000. (45518) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 959/2000, на регистарска влошка бр. 1- 
69566-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на Авто такси ЛОРД ТП Суља Фазли 
Фатмир ул. "Јајце" бр. 182 Скопје. 

Се врши бришење на трговец поединец на: Авто 
такси ЛОРД ТП Суља Фазли Фатмир ул. "Јајце" бр. 
182 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
959/2000. (45519) 

истапувањето на содружник од Друштвото за 
транспорт и трговија ИНТЕГРАЛ 99 Есат и др. ДОО 
Скопје, ул. "Серава" бр. 36. 

Од друштвото истапува ППУ Беља усогласено 
ДТТ Ники Тарнс Агим ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2499/2000. (45527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2639/2000, на регистарска влошка бр. 
02005179?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма и седиште на Друштвото за 
промет со стоки на големо и мало КАПУРСО Јаковче 
и Валантин ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Вера Јоциќ" 
бр. 23/1-3. 

Се менува фирмата и седиштето: Друштво за 
промет со стоки на големо и мало КАПУРСО ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. "Луј Пастер" бр. 23. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2639/2000. (45520) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2625/2000, на регистарска влошка бр. 
02016637?-4-03-0000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејностите на ЗУС Акционерско 
друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз 
Скопје, ул. "Венјамин Мачуковски" бр. 6 Скопје. 

Дејности: 30.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.21/1, 55.23, 60.22, 
63.11, 70.31, 71.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.82, 74.83, 93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2625/2000. (45528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 385/2000, на регистарска влошка бр. 1-467-0- 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
лицето овластено за застапување на Основното 
училиште ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Тетово, ул. "Иво Рибар 
Лола" бр. 96. 

Да се брише: во својство на в.д. директор. 
Да се запише како: Наташа Јаневска, директор со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

385/2000. (45522) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2574/2000, на регистарска влошка бр. 
02005298?-6-09-0000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиштето и дејностите на 
Чајџилницата ТЕЦЕЛИ ТП Рустеми Вехап Сефер 
Тетово, ул. "Комплекс Шипад" б.б. 

Се врши промена на седиштето па во иднина 
новото седиште ќе биде во с. Желино-Желино. 

Се бришат дејностите: 55.30/1, 55.40. 
Се запишуваат нови дејности: 60.21, 60.22, 60.23 и 

60.24. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2574/2000. (45530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2407/2000, на регистарска влошка бр. 
02013626?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на структура на капиталот на Трговското 
друштво за промет на големо и мало ТРГОТЕКСТИЛ 
З Петар и други ДОО, ул. "Мито Хаџивасилев 
Јасмин" бр. 50 Скопје. 

Се брише: Анкица Митева, управител без 
ограничување. 

Вукица Костадиновска, управител без 
ограничување. 

Се запишува: Милка Кубуровска, управител без 
ограничување. 

Љубица Неделковска, управител без 
ограничување. 

Пречистен текст: 
Мирко Велковски, управител без ограничување. 
Милка Кубуровска, управител без ограничување. 
Љубица Неделковска, управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

2407/2000. (45524) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1227/2000, на регистарска влошка бр. 
02015713?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејности и зголемување на основна 
главница на Трговското друштво за промет и услуги 
ДАНВИЛ КОМПАНИ Љубе и Снежана ДОО Скопје, 
ул. "Лазар Димитров" бр. 2-а Скопје. 

Шифрите на дејностите се прошируваат со: 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21. 

Дејностите во надворешната трговија се 
прошируваат со: меѓународен транспорт на стоки во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Основната главница на друштвото се зголемува за 
779.100,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1227/2000. (45531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1128/2000, на регистарска влошка бр. 
02006312?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
намалувањето на основната главница на Друштвото 
за маркетинг и дистрибуција ПАЛМЕРС Никола и 
други ДОО Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 33. 

Се врши намалување на основната главница на 
друштвото за 7.100 ДМ или 220.100,00 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1128/2000. (45525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2499/2000, на регистарска влошка бр. 
02025465?-8-01-0000, го запиша во трговскиот регистар 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2553/2000, на регистарска влошка бр. 
02009299?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на основач, промена на фирма и промена 
на управител на Друштвото за инженеринг и 
консалтинг ВАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Владимир 
Шоптрајанов ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито 
Хаџивасилев" б.б. 

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе 
гласи: Друштво за инженеринг и консалтинг ВАВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Георги Шоптрајанов ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев" б.б. Од 24.08.2000 
година од друштвото истапува Владимир Шоптрајанов 
од Скопје, а пристапува Георги Шоптрајанов од 
Скопје. 

Се врши промена на управителот: се брише 
Владимир Шоптрајанов, управител без ограничување, 
а се запишува Георги Шоптрајанов, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2553/2000. (45552) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2531/2000, на регистарска влошка бр. 
020012259?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејностите во внатрешниот трг. 
промет на Друштвото за производство и промет 
АМПЕКС Сашо ДООЕЛ Скопје, ул. "Ангел 
Димовски" бр. 2/1-1. 

Дејноста во внатрешен трговски промет се 
проширува со: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.55, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
65.12/3, 80.42. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2531/2000. (45553) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2159/2000, на регистарска влошка бр. 8- 
02001029-000-09, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив, седиште на Друштвото за 
маркетинг комуникации и услуги МЕККЕН -
ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Салвадор Аљенде" бр. 13 Скопје. 

Се врши промена на назив на Агенцијата и во 
иднина ќе гласи: Агенција за маркетинг комуникации 
и услуги МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје. 

Се менува седиштето на Агенцијата и во иднина ќе 
се наоѓа на ул. "Салвадор Аљенде" бр. 13 Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2159/2000. (45554) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 
Рег. Зг.бр. 50/01 од 17.05.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Сојуз на организации за зашти-
та и одгледување на птици на Македонија, со седиште 
на ул."709" бб, Скопје. 

Дејноста на Сојузот е: да презема мерки за зашти-
та и одгледување на птици во слободна природа, како 
природно богатство и дел на здравата уравнотежена 
човекова околина, да презема мерки во одгледување-
то на птици врз основа на најновите научни достигну-
вања во областа на организацијата, на создавање нови 
раси, видови, боја и слично, да покренува иницијатива 
и дава помош за формирање организации каде за тоа 
постојат услови, да ја унапредува и развива спортска-
та, рекреативната, научната и истражувачката дејност 
во областа на орнитологијата, одгледувањето, исхра-
ната и превентивна заштита на птиците, организира 
изложби и натпреварувања од републички карактер, 
учество и посети на меѓународни изложби на птици, 
популаризација на заштита и одгледување на птици, и 
снабдува организации со престени (алки за птици) со 
храна за птици и лекови, организира и одржува семи-
нари, предавања и друго, развива другарство, морална 
етика и дисциплина на организациите, ги претставува 
и застапува организациите по прашања од заеднички 
интерес, дава предлози на надлежни органи за донесу-
вање на законски и други прописи, кои се однесуваат 
на заштитата и одгледувањето на птици, врши други 
работи кои се однесуваат за заштита и одгледување на 
птици, ги усвојува или одбива предлозите за судии 
приправници по предлози на организации преку Соб-
рание. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Сојуз на организации за 
заштита и одгледување на птици на Македонија, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег.зг.бр. 
50/01. (12977) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1011 се запишува здружението на гра-
ѓани Македонска асоцијација по андрологија, Скопје, 
со скратено име "МАА", со седиште во Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател проф.д-р Чедомир 
Димитровски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на стручни прашања од својата област, стру-
чно усовршување на своите членови со организирање 
на конгреси, симпозиуми, семинари, стручни состано-
ци и слично ја следи организацијата и работата на зд-
равствената дејност во рамките на својата стручна 
надлежност, работи на подигањето на здравствената 
култура на населението како и соработува со други зд-
руженија при Македонско лекарско друштво во под-
рачјата од заеднички интерес. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 25.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 75/01. 
(13021) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1036 се запишува здружението на гра-
ѓани Кошаркарски клуб "ТИМСИСТЕМ" Скопје, со 
скратено име КК "ТИМ СИСТЕМ" Скопје, со седи-
ште во Скопје, ул. "Пржино" бр. 19. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Иван Ширјанов од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на координирање и усогласување на програ-
мските активности во областа на спортот, организира-
ње на спортски натпревари, грижа за афирмација на 
Републиката на меѓународен спортски план, ги разви-
ва и проширува самостојно и во соработка со КСМ, 
пријателските и спортски односи и врски со другите 
КК и КД во градот, во Македонија и пошироко, како 
и со кошаркарските сојузи од другите земји и нивните 
клубови. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 18.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 96/01. 
(13022) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1028 се запишува здружението на гра-
ѓани Аикидо клуб "БУШИДО" Скопје, со седиште во 
Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/21. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Димчевски Анто-
нио од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обезбедување развиток и напредок на 
аикидо вештината преку форми на спортување и рек-
реација, континуирано дејствување за развој и напре-
дување на аикидо во општината, активно ангажирање 
за ширење на аикидо на подрачјето на општината и 
негово усовршување по пат на разновидни облици на 
масовна образовно-воспитна дејност како и развивање 
на меѓусебна соработка помеѓу клубовите во Републи-
ката и пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 89/01. 
(13028) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1023 се запишува здружението на гра-
ѓани "СОНЦЕ 2001" Хумана заложба за демократско 
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општество со здрави граѓани, со скратено име "СОН-
ЦЕ 2001", со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 
19. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Слободанка По-
повска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на работа на концептот за учество на млади-
те од Р Македонија во градењето на својата сигурна 
иднина, ќе ги организира финансиските и материјал-
ните средства и хуманитарните ресурси, како во Репу-
бликата, така и во странство, обезбедување помош на 
млади хендикепирани луѓе, инвалиди и млади кои се 
тешко болни, едукација на здрави луѓе за соработка 
со луѓе со хендикеп, покренување акции за подобрува-
ње на животната и работната средина на хендикепира-
ни и болни лица, спроведување на општите човекови 
права како и оддалечување на младата популација од 
уживањето на дрога и алкохол низ едукација и анга-
жираност (спорт, креативна уметност, сликарство, ва-
јарство, резбање и друго). 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 09.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 75/01. 
(13031) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1018 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на медицински лаборанти при Град-
ска општа болница и Специјални болници -Скопје, со 
седиште во Скопје, бул. "11 Октомври" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Благојче Петру-
шев. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на стручно издигнување и усовршување на 
своето членство по пат на организирање на разновид-
ни облици на масовна образовно-воспитна и стручна 
работа, поголема и поефикасна здравствена заштита 
на работните луѓе и граѓани, за побрз развој на здрав-
ството, за проширување, рацоинализација и модерни-
зација во здравство, за квалитетни здравствени услуги, 
за подигање на здравствената култура и здравствени-
от стандард на населението како и да соработува со 
други здруженија на здравствени работници во Репуб-
ликата и надвор од неа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 62/01. 
(13035) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1019 се запишува здружението на гра-
ѓани Извидничко поречански одред ЈАВОР - Скопје, 
со скратено име ИПО "ЈАВОР", со седиште во Ско-
пје, ул. "Цветан Димов" бр. 40/2-9. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Елена Христовска 
од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на допринос во развојот на своите членови, 
во достигнувањето на нивните потполни физички, ум-
ствени, општествени и духовни можности, работливо-
ст, другарство, искреност, снаодливост, храборст, ск-
ромност, истрајност и чесност, да да поттикнува кај 
своите членови патриотизам, љубов и почит кон тат-
ковината како и учење низ работа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 81/01. 
(13040) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1005 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на анатоми и морфолози на Македо-
нија, со скратено име ЗАММ, со седиште во Скопје -
институт за анатомија, Медицински факултет, Уни-
верзитет "Св.Кирил и Методи", ул."50 Дивизија" бр. 6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател проф.д-р Добрила 
Тосовска - Лазарова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на давање поттик за научна и стручна работа 
во областа на анатомијата, хистологијата и патологи-
јата, стручно и научно усовршување на анатомите, хи-
столизите, патолозите и сличните профили, а за таа 
цел организира и одржува работни, стручни и научни 
собири и конгреси, предлага усовршување на програ-
мата за студи, специјализација и други форми на науч-
но усовршување како и грижа за унапредување на оп-
штествената и економската положба на членовите. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 18.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 55/01. 
(13046) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1021 се запишува здружението на гра-
ѓани Граѓански еколошки форум, со скратено име 
"ГЕФ", со седиште во Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 
20 А. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Таневски Јосиф од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа за севкупната состојба на животна-
та средина во Р Македонија преку подигање на јавната 
еколошка свест и култура на граѓаните, презема акти-
вности и иницијативи за следење на загаденоста на 
воздухот, водата и почвата, мерење на бучавата од ст-
рана на надлежните институции и давање на јавна ст-
ручна оцена на квалитетот на животната средина, со-
работува со други сродни друштва, организации и асо-
цијации, институции во Градот Скопје и Р Македонија 
и надовр од неа како и со средства за јавно информи-
рање. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 08.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 80/01. 
(13050) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско рекреативно друштво 
"ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО", Скопје, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 27.05.1993 годи-
на се во согласност со Законот за здруженија на граѓа-
ни и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
1033 се запишува здружението на граѓани Спортско 
рекреативно друштво "ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО" -
Скопје, со седиште во Скопје, ул."Илинденска" бб, 
кое го застапува неговиот претседател Зоран Шапур-
иќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 452/99. 
(13023) 

Основниот суд во Виница со решение Рег.бр. 2/01 
од 21.03.2001 година го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, Здружение на граѓани 
со дијабетис на град Виница. Здружението ќе дејству-
ва на териториј ата на општина В иница, и неговото се-
диште е во Виница. 
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Здружението на граѓани со дијабетис на град Ви-
ница е основано заради аполитична, невладина, хума-
нитарна организација која не прави национална, вер-
ска и расна разлика и во својата работа ќе се раководи 
од одредбите на Уставот на Република Македонија, 
Законот за здруженија на граѓани и фондации, Стату-
тот и програмата за работа и има својаство на правно 
лице. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Виница. 
Овластен претставник кој ќе го застапува и прет-

ставува Здружението на граѓани со дијабетис на град 
Виница во правниот промет и према трети лица во јав-
носта се именува Љубомир Анакиевски од Виница. 

Од Основниот суд во Виница, Рег.бр. 2/01. (13014) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Неготино под.Рег.бр. 3/01 се 
запишува Здружение на граѓани "ЕКО - СВЕТ" од 
Неготино. Здружението на граѓани "ЕКО - СВЕТ" од 
Неготино се основа поради спроведување на заедни-
чки проекти, на членовите, организирање заеднички 
проекти, трибини, научни советувања и форуми, кон-
церти, изложби, спортски манифестации, соработка 
со организации, институции и здруженија од хумани-
тарен, научен, културен, спортски и образовен карак-
тер, како и остварување на конкретни програмски ак-
тивности. 

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. 
"Цандо Апаратчето" бр. 7. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег.бр. 3/01.(13077) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 60/01 од 14.03.2001 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Производно, трго-
вско претпријатие "ФАЛКОН - ЕКСПОРТ" ДОО 
Скопје, со седиште на ул."29-ти Ноември" бр. 37 и жи-
ро сметка бр. 40100-601-350584, па истата не се спрове-
дува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Производно трговско претпријатие "ФАЛ-
КОН - ЕКСПОРТ" ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12921) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 43/01 од 10.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство и промет на големо и мало "ДРАГО -
М" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул."Сава 
Ковачевиќ" бр. 19/17, со жиро сметка бр. 40100-601- 
107266 и регистарска влошка 1-16224-0-0-0 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје И - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот ППП "ДРАГО - М" увоз-извоз ДОО Ско-
пје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12857) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 53/01 од 10.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Приватно претпри-
јатие за производство и трговија и услуги "МОНИКА 
ПРОМ" увоз-извоз ДЕОО Скопје, со седиште на ул. 
"Душан Тасковиќ" бр. 42/35, со жиро сметка бр. 40100- 
601-279711 и број на регистарска влошка 1-49455-0-0-0 

при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот ПППТ "МОНИКА - ПРОМ" 
увоз-извоз ДЕОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12858) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 51/01 од 16.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ПТ "ЕВТ - МЕСО" 
со седиште на ул. "Босна и Херцеговина" бб, со жиро 
сметка бр. 40100-601-322878 и регистарска влошка 1- 
56951-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ПТ "ЕВТ - МЕСО" 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12861) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд IV.Ст.бр. 808/96 од 24.04.2001 го-
дина, заклучена е стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за надворешна и внатрешна 
трговија и производство "ЕВРОПРОМЕТ" Скопје, со 
седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 2, со жиро сметка 
бр. 40100-601-24534. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на Претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12859) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 173/00 од 17.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претријатие за 
транспорт, трговија и услуги "ЕВТ ТРАНСПОРТ" 
ДОО Скопје, со седиште на ул."Босна и Херцеговина" 
бр. 55, со жиро сметка бр. 40100-601-402246 како и број 
на регистарска влошка 1-61757-0-0-0 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се сп-
роведува, па отворената стечајна постапка над долж-
никот Претријатие за транспорт, трговија и услуги 
"ЕВТ ТРАНСПОРТ" ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12863) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 171/00 од 17.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претријатие за 
трговија на големо и мало "ЕВТ ПРОМЕТ" ДОО 
Скопје, со седиште на ул. "Босна и Херцеговина" бб, 
со жиро сметка бр. 40100-601-320743 како и број на ре-
гистарска влошка 1-57378-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претријатие за трговија на големо и мало "ЕВТ ПРО-
МЕТ" ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12862) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 57/00 од 10.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претријатие за 
трговија на големо и мало "РИТМО КОМЕРЦ" 
Скопје, со седиште на ул."Востаничка" бр. 134, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-349555 како и број на регис-
тарска влошка 1-63034-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот 
Претријатие за трговија на големо и мало "РИТМО 
КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12790) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 106/01 од 22.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги "НЕБИ КОМЕРЦ" Ен-
вер ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул."Дижонска" бр. 
80-а, со жиро сметка бр. 40100-601-172662 како и број 
на регистарска влошка 020011539?-8-03-000 при регис-
тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија и услу-
ги "НЕБИ КОМЕРЦ" Енвер ДООЕЛ Скопје, се зак-
лучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12569) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 148/01 од 22.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало и услуги "КАВЕЛ" ДОО 
Скопје, со седиште на ул."Мегленска" бр. 12, со жиро 
сметка бр. 40100-601-340752 како и број на регистар-
ска влошка 1-61901-0-0-0 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Претпр-
ијатие за промет на големо и мало и услуги "КАВЕЛ" 
ДОО Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12568) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 87/01 од 09.05.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот ДВН "НИК ИМПЕ-
КС" Никола и др. со седиште на ул."Јане Сандански" 
бр. 98/2-3, со жиро сметка бр. 40100-601-23425 и регис-
тарска влошка 02015605?-3-01-000 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ведува, па отворената стечајна постапка над должник-
от ДвН "НИК ИМПЕКС" Никола и др. Скопје, се за-
клучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12919) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 162/01 од 09.05.2001 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
изградба и промет на станбен и деловен простор и ус-
луги во прометот, експорт-импорт "СВЕТ - МК" ДОО 

Скопје, со седиште на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" 
бр. 20 и жиро сметка бр. 40100-601-346004, па истата не 
се спроведува и се заклучува отворената стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за изградба и про-
мет на станбен и деловен простор и услуги во промет-
от, експорт-импорт "СВЕТ - МК" ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12920) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 110/00 од 28.11.2000 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ПГУ "Л.Д. - КО-
МЕРЦ" Скопје со седиште на ул."Шандор Петрески" 
бр. 15, со жиро сметка бр. 40100-601-253230 и регис-
тарска влошка 1-27007-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот ПГУ 
"Л.Д. - КОМЕРЦ" Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12929) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 113/01 
од 22.05.2001 година над Трговско друштво за трговија 
и угостителство Пили Михајло "ШПИЦ КОМ" нас. 
Карпош, бр. 6-2/7, Битола, со дејност угостителство, 
жиро сметка 40300-601-104313 при ЗПП филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12983) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 114/01 
од 22.05.2001 година над Трговско друштво за трговија 
на големо и мало "ДАББ КОМЕРЦ" Благојче Андон-
ов од Битола, ул. "И.Милутиновиќ" бр.53, со дејност 
трговија, жиро сметка 40300-601-96013 при ЗПП фи-
лијала Битола отвори стечајна постапка не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12984) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 213/01 
од 22.05.2001 година над Приватно претпријатие за 
производство, услуги и трговија "СИНОМИЛ" Бито-
ла, ул."Солунска" бр. 216-г, со дејност производство, 
жиро сметка 40300-601-48288 при ЗПП филијала Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12985) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 122/01 
од 24.05.2001 година над Друштво за производство и 
трговија, менувачница и услуги "ЕКСТРА ДЕНАР" 
увоз-извоз Битола, ул."М.Врчковски" бр. 111, со деј-
ност менувачница, жиро сметка 40300-601-107752 при 
ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12986) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 7/01 од 18.04.2001 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Друштво за 
транспорт и трговија "ЈО - НИ" Звонко ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово. 
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Настанатите трошоци во постапката ќе се намират 
од имотот на должникот, а останатиот имот, како и 
парични средства да се предадат на основачот Димит-
риевски Звонко од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово. (12682) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека Дове-
рителите на стечајниот должник ДОО "МИК" Кава-
дарци, на рочиште одржано на ден 21.05.2001 година, 
изгласаа присилно порамнување над стечајниот долж-
ник одобрувајќи го со тоа предлогот на стечајниот уп-
равник со процент на гласање од 82,54% така што об-
врските стечајниот должник ДОО "МИК" Кавадарци, 
спрема своите доверители ќе ги исплати во висина од 
60% од главниот долг бескаматно со рок на плаќање 
од една година. 

Стечајниот совет го одобри изгласаното порамну-
вање према стечајниот должник и донесе решение 
Ст.бр. 137/96 од 21.05.2001 година со која ја запре сте-
чајната постапка над ДОО "МИК" во стечај од Кава-
дарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (12987) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 147/00 од 20.11.2000 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ППСТП 
"НАЈЛОН - КОМЕРЦ" од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (12988) 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 37/2001 од 20.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција 
"БУИК ПАК" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Видое Смилевски Бато" бр. 21/19, Скопје со жиро 
сметка бр. 40100-601-341702. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, ул."Јане Сандански" бр. 90/2-8 од Скопје, тел. 
446-209. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12922) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 126/2001 од 29.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет, услуги и 
транспорт "ВАЛ КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО од Ско-
пје, ул. "Драчевска" бб, Скопје со жиро сметка бр. 
40100-601-345561. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13020) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 92/00 од 10.10.2000 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"ЕКОНОМИК - Б" ДООЕЛ од Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање на им-
от на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (12991) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 194/2001 од 18.05.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛЕН КЛУБ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Јане Сандански" бр. 96/3-2, Скопје со жиро сметка 
бр. 40100-601-223215. 

За ликвидатор се определува лицето Јован Илиев, 
ул."Јане Сандански" бр. 96/3-2 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 104/2001 од 20.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за услуги и промет "ИМПУЛС" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "Козара" бр. 64-1-15-а, Ско-
пје со жиро сметка бр. 40100-601-18186. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 141/2001 од е отворена ли-
квидациона постапка над должникот Претпријатие за 
транспорт и услуги "ТРАНСАЛМА"ДОО од Скопје, 
ул. "Хелсинки" бр. 59, Скопје со жиро сметка бр. 
40120-601-362657. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12781) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 132/2001 од 11.04.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги на 
големо и мало "Ј.А.Н." увоз-извоз ПО од Куманово, 
ул. "ИИ МУБ" бр. 180-1/10, Куманово со жиро сметка 
бр. 40900-601-17426. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 26/2-8 од 
Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13100) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 168/2001 од 26.04.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие "Б и М - ШУТЕ" цо увоз-
извоз од Куманово, ул. "Никшичка" бр. 1/1-17, Кума-
ново со жиро сметка бр. 40900-601-43687. 

За ликвидатор се определува лицето Донка Божи-
новиќ, ул."Србо Томовиќ" бр. 31/6 од Куманово. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13101) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 116/2000 од 29.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало "САБИ-
НА 95" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Чегева-
ра" бр. 29, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601- 
356684. 

За ликвидатор се определува лицето Катјаз Абаз, 
ул."Чегевара" бр. 29 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13094) 

Л И К В И Д А Ц И И II 

Ликвидаторот Драган Попоски од Скопје, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 710/2001, објавува дека 
Друштвото за трговија "ИЛ - ИВ" Драган ДООЕЛ 
Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-129865 отво-
рена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (13105) 

Ликвидаторот Крстевски Љубиша од Скопје, ул. 
"Ордан Пиперката" бр. 46, тел. 635-856, е запишан во 
судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Ско-

пје, со решение П.трег. бр. 3090/2000 од 05.03.2001 го-
дина, објавува дека Трговското друштвото за произво-
дство и трговија на големо и мало "ОСКАР 9" Љуби-
ша ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 
"Благоја Стефковски" бб, со жиро сметка 40110-601- 
295675 ЗПП Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (13059) 

Ликвидаторот Глигур Симоски дипл.економ. од 
Тетово, ул."Б.Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запиш-
ан во Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.Трег. 1165/01 и влошка бр. 
02025079?-8-01-000 од 24.04.2001 година, објавува дека 
Друштвото за трговија на големо и мало, производст-
во и услуги " ФАЗА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ експо-
рт-импорт, Тетово, ГТЦ-1/40, со жиро сметка 41500- 
601-80924, отворена при ЗПП - филијала Тетово, е во 
ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12907) 

Ликвидаторот Андоновски Митко од Скопје, ул. 
"Исаја Мажовски" бр. 36/2-2, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. 728/01 објавува дека Друштвото за трго-
вија и услуги "ЈОЦО" Стојанка ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 71/2-9, со жиро сметка 
40120-601-424182, отворена при ЗПП - филијала Ско-
пје, е во ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12675) 

Ликвидаторот Митко Попоски од Скопје, , запиш-
ан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. 2425/00 објавува дека Дру-
штвото за внатрешен и надворешен промет, застапу-
вање и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМ-
ПАНИ" Димитар и други ДОО со жиро сметка 40110- 
601-215115, отворена при ЗПП - филијала Скопје, е во 
ликвидација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13099) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 1162/01 од 08.05.2001 година ја запиша во трго-
вскиот регистар на регистарска влошка бр. 02014915?-
8-09-000 престанокот со работа на друштвото со ре-
довна ликвидација на Друштво за градежништво, ин-
сталатерски работи, производство, трговија и услуги 
"ОРИ КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. "Коста Новаковиќ" бр. 14. 
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Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на друштвото на: Друштво за градежништво, инстала-
терски работи, производство, трговија и услуги "ОРИ 
КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Коста Новаковиќ" бр. 14. 

Име и презиме на ликвидаторот: Драган Величко-
ски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12993) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 256/00 од 23.05.2001 година е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "ВЕЛИЈАС" увоз-извоз Шалев Иван и 
други јтд Штип, но поради немање на материјални сре-
дства постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (13015) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 70/01 од 25.05.2001 година е отворена ликвида-
циона постапка над Производно, трговско претприја-
тие "ГОРАН" п.о. Радовиш, но поради немање на ма-
теријални средства постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (13079) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 204/00 од 25.05.2001 година е отворена ликвида-
циона постапка над Трговско претпријатие на големо 
и мало "СЛАВИЈА" од с.Лозово, Св.Николе, но пора-
ди немање на материјални средства постапката се зак-
лучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (13080) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 731 дел 1 на м.в. "Дивоно" класа 3, со површи-
на од 1882 м2, и ливада на КП бр. 731 дел 1 на м.в. 
"Дивоно" класа 4, со површина од 400 м2, и двете 
заведени во ПЛ бр. 555 за КО Подмочани, сопственост 
на продавачот Митревски Тодор Данче од 
с.Подмочани, Ресен, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (12910) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2466 на м.в. "Село" со површина од 87 м2, 
заведена во ИЛ бр. 158 за КО Сопотско, сопственост 
на продавачот Балаловски Панде Живе од с.Сопотско, 
Ресен, за цена од 9.570,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (13016) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа двор на 
КП бр. 2511 дел 2, на м.в. "Село" со површина од 198 
м2, заведен во ИЛ бр. 158 за КО Сопотско, сопстве-
ност на продавачот Балаловски Панде Живе од 
с.Сопотско, Ресен, за цена од 15.840,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (13017) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 325 на м.в. "Паргови слогови" класа 5, со повр-
шина од 2053 м2, заведена во ПЛ бр. 252 за КО 
Асамати, сопственост на продавачот Јовановски 
Владе Фиданчо од с.Асамати, Ресен, за цена од 
90.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (13018) 

Сопствениците Стојаноски Пејко с.Пашино Рувци, 
Стојаноски Благоја од Прилеп, ул."Браќа Шемкоски" 
бр. 7, Чаушоски Славе од с. Пашино Рувци ги 
продаваат своите идеални делови над кои имаат право 
на сопственост од земјоделското земјиште заведено во 
ПЛ бр. 42, за КО Пашино Рувци, КП бр. 498, м.в. 
"Огради", нива 2 класа, со вкупна површина од 5168 
м2, а цената за 1 м2, изнесува 20,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (12908) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
КП бр. 289/3, во м.в. "Лаките", нива со површина од 
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2730 м2, во КО Тимјаник, сопственост на Тодорчев 
Илија од Неготино, ул. "8-ми Ноември" бр. 14, по цена 
25.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (12909) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 998/6, нива 5 класа во 
м.в."Бел Камен "со површина од вкупно 440 м2, КО 
Радишани, дека сопственикот на наведената парцела 
Томе Каимовски, ул. "18" бр. 25, с.Радишани, ја 
продава наведената парцела по цена од 220,00 денари 
за по 1м2. 

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

(12972) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 262/9 и 10, план 1, скица 4, м.в."Карагач", 
класа 3 и 4, со површина од 2438 м2, во КО Балиндол, 
сопственост на Радилески Петко Горѓе од Гостивар, 
за цена од 487.600,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (12996) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 една 
идеална половина од КП бр. 425/2 на м.в. "Селиште", 
нива 4 класа, во вкупна површина 3164 м2, опишано по 
764 на КО Д.Палчиште, за вкупна купопродажна цена 
од 320.000,00 денари, сосопственост на Мисими Ашим 
Шабан од с.Д.Палчиште, Тетово. 

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

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

(12998) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Чолошево, сопственост на Ѓорѓиевски Живко 1/13 
идеален дел и Огњанов Живко од с.Чолошево, 
општина Велес, 12/13 идеален дел култура нива, 5 
бонитетна класа, површина 2448 м2, КП бр. 391, план 
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5, скица 18, м.в."Јурија", заведена во ПЛ бр. 148 за КО 
Чолошево, за купопродажна цена од 500 ДЕМ во 
денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(12999) 

Се продава дел од земјоделско земјиште кое лежи 
на КП бр. 1044 на м.в."Лагадин" под култура нива со 
површина од 240,2 м2, опишано во ПЛ бр. 83 за КО 
Конско Охрид, за цена од 300,00 денари по м2, или се 
вкупно 72.060,00 денари, сопственост на Младеновски 
Климе од с.Конско. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузмановски со седиште на 
ул."Македонски Просветители" бр. 5, Охрид. (12923) 

Сопственикот Трајко Јаневски од с.Волково, 
Скопско ја понудува за продажба следнава 
недвижност - земјоделско земјиште и тоа 1300/4377 
идеален дел од нива 5 класа со вкупна површина од 
4377 м2, на КП бр. 256/1 КО Волково заведена во ПЛ 
бр. 18 за цена од 280,00 денари по 1м2. Начин на 
плаќање во готово на денот на склучувањето на 
договорот. 

Ги повикувам сите лица со првенствено право на 
купување доколку се заинтересирани за купување во 
рок од 30 дена да достават известување на прифаќање 
на понудата за купување кај нотарот Никола 
Стоименовиќ, ул."Анкарска" бр. 33, Скопје. 

По истекот на наведениот рок го губат 
првенственото право. (12911) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 926364,издаден од УВР - Тетово на име 
Ќани Илјази, с. Долно Палчиште,Тетово. (12979) 

Пасош бр.884574 на име Садику Незир, ул."П. 
Одреди"бб,Кичево. (13037) 

Пасош бр.116835 на име Јонузи Фатиме,Тетово. 
Пасош бр.999577 на име Ариф Али. с. Длапкин 

Дол,Кичево. (13055) 
Пасош бр. 1469303,издаден од УВР - Струмица на 

име Јованов Ане,с.Радичево,Струмица. (13060) 
Пасош бр.776069,издаден од УВР - Струмица на име 

Тимов Јован,ул." Крушевска Република" бр. 24,Стру-
мица. (13061) 

Пасош бр. 552356/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Шен ол Ајдиновски, с. Пагаруша,Скопје. (13063) 

Пасош бр.1089196/98,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Даци Нусрет,ул. "Гоце Стојчевски"-2/10-
70,Скопје. 

Пасош бр.249202/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Адеми Агим,с. Боговиње,Скопје. (13092) 

Пасош бр. 0177770/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Јакимовски Борис,ул."С. Филиповиќ"бр.26, Кума-
ново. (13069) 
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Пасош бр. 0700899,издаден од УВР - Скопје на име 
Антонов Драган,ул."Финска" бр. 64 а,Скопје. (13071) 

Пасош бр. 1581066,издаден од УВР - Скопје на име 
Симоновски Бојан,ул."Ј. Сандански"бр.100/1-1,Скопје. 

Пасош бр. 956290/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Стефановиќ Александра, ул."Т. Ужичка"бр.11,Скопје 

Пасош бр. 1353019/00,издаден од УВР - Скопје на 
име Ајрије Алити, ул."Виничка" бр. 27 ,Скопје.(13103) 

Пасош бр.1369499/2000 на име Лазарески Владислав, 
ул."П.Аврамоски" бр.24,Гостивар. (13131) 

Пасош бр. 1155675/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Басри Зендели, с. Лисец,Тетово. (13161) 

Пасош бр.784812, издаден од ОВР - Струга на име 
Милошески Власе, с. Мороишта,Струга. (13257) 

Пасош бр.845570,издаден од УВР - Струмица на име 
Исмаилов Џеладин, с. Бањско,Струмица. (13260) 

Пасош бр.0993483/97,издаден од ОВР - Делчево на 
име Ивановска Маја, ул."Г.Прличев" бр. 21,Делчево. 

Пасош бр.908871/96,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Анѓелковиќ Билјана, ул. "Јуриј Гагарин" бр.33/20, 
Скопје. (13272) 

Пасош бр.876730,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Аврамовски Игор,ул."Скупи" бр.13,Скопје. (13275) 

Пасош бр.0897615,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Станиќевски Сашо,ул."Д.Тасковиќ"бр.45/1/25,Скопје. 

Пасош бр. 943942 на име Дурмиш Илир, ул."П.Пла-
нина" бр. 14, Охрид. (11867) 

Пасош бр.939543/97,издаден од ОВР - Гостивар на 
име Торбица Даница,Гостивар. (13442) 

Пасош бр.1512636,издаден од УВР-Скопје на име 
Ана Николовска,ул."Б. Нушиќ"бр.12/4-4,Скопје.13527 

Пасош бр.974627/96,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Јансен Емин,ул."Шуто Оризари"бр.118,Скопје. (13557) 

Пасош бр.1312712,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Маиде Бардхи,ул."Топаанска"бр.9,Скопје. (13561) 

Пасош бр.1375716/00,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Перуновиќ Драгутин, бул."АСНОМ"бр.14/1-10, 
Скопје. (13566) 

Пасош бр.0993936/97,издаден од УВР- Тетово на име 
Арифи Емир, с. Пирок,Тетово. (13571) 

Пасош бр. 1154793/98, издаден од УВР - Тетово на 
име Реџепи Ибрахим, ул."Љуботенска" бр. 49, Тетово. 

Чекови од бр. 5176394 до 5176399 и од бр. 5310678 до 
5310697, од тековна сметка бр. 7134264, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Огненова Рис-
тана,Скопје. (13253) 

Чек бр.495932, од тековна сметка бр.1882517,издаден 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Ѓурчи-
носка Славица,Скопје. (13556) 

Чекови од бр.0010005246794 до 0010005246803, од 
тековна сметка бр.01913126,издадени од Комерцијална 
банка а.д.-Скопје на име Ѓошева Катица,Скопје.13564) 

Чекови од бр.0030005816898 до 0030005816900, бр. 
0030005816902 и од бр.0100003380763 до 0100003380777, 
од тековна сметка бр. 14280347, издадени од Комер-
цијана банка а.д. - Скопје на име Ѓеорѓиевски Борис, 
Скопје. (13565) 

Работна книшка на име Ангеловски Дејан, Кума-
ново. (13354) 

Работна книшка на име Томовиќ Далибор,Кума-
ново. (13355) 

Работна книшка на име Мамуроски Агим, с. Чело-
пеци,Кичево. (13394) 

Работна книшка на име Мерсими Абдулахи,Тетово. 
Работна книшка Керала Џеват, Гостивар. (13437) 
Работна книшка на име Попова Славица,Скопје. 
Работна книшка на име Рамадани Азис, 

с.Арачиново Скопје. (13563) 
Работна книшка на име Лефтерка Синдилиева, 

Скопје. 
Воена книшка на име Цветковски Марјан, ул."Б. 

Ѓорев" бр.61-2/3,Велес. (13384) 
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Воена книшка на име Чоков Зоран,ул."В.Циривири" 
бр.19,Велес. (13450) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ајдароска Ави-
шка, с. Лабуништа,Струга. (13356) 

Свидетелство за 3 година на име Виолета Бокарова, 
издадено од ДСУ "Никола Карев",Скопје. 

Свидетелство на име Мало Хазафер,с. Радолишта, 
Струга. (13363) 

Свидетелство за завршено 1 година на ХАП ТУР -
техничар на име Чалкова Татјана,ул."В.Прке"бр.23, 
Гевгелија. (13388) 

Свидетелство за 2 година на име Даме Петровски, 
Делчево. (13391) 

Свидетелство за 8 одделение на име Џелил Ибра-
хими,Тетово. (13402) 

Свидетелство на име Евчески Новица,Тетово.13407) 
Свидетелство на име Елмази Хава,Тетово. (13416) 
Свидетелство Сузана Османи, Тетово. (13420) 
Свидетелство Беса Лека, Тетово. (13422) 
Свидетелство Изаири Африм, с.Челопек,Тетово. 
Свидетелство Ариф Мурати, Тетово. (13430) 
Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Дри-

та"-с.Рашче -Скопје на име Ирфан Сулејмани, Скопје. 
Свидетелство за 1 година, издадено од Средно учи-

лиште "АрсениеЈовков" - Скопје на име Ѓорѓиевска 
Јулијана,Скопје. (13549) 

Свидетелство за 1 година,издадено од ДЕТУ "Михај-
ло Пупин" - Скопје на име Костовски Александар, 
Скопје. (13550) 

Свидетелство за завршено средно образование,изда-
дено од МУЦ "Панче Караѓозов" -Скопје на име Поп 
Тодорова Павлина,Скопје. (13558) 

Свидетелство за завршен испит,издаден од УЕИБ 
"Арсение Јовков" -Скопје на име Маневска Сватлана, 
Скопје. (13559) 

Индекс бр. 12457,издаден од Филолошки Факултет -
Скопје на име Донка Батакоја,Скопје. (13536) 

Диплома на име Тепев Илија, ул."Титоградска" бр. 
30,Велес. (13368) 

Диплома за завршен 1 степен,издадена од Машински 
факултет-Скопје на име Шаботиќ Махмут,Скопје13552 

Здравствена книшка на име Јовевски Благоја Кети, 
Пробиштип. (13366) 

Решение за прест на деј.на т.п. на име Хусамет 
Муртезани,Тетово. (13413) 

Престанува со вршење на дејност -Занаетчиски 
дуќан на име Живко Шоповски -"Малибу", с. 
Визбегов - Скопје. (13562) 

Чек бр.0160000241779,од тековна сметка бр.12917177 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Андонова Сузана,Скопје. (13076) 

Чекови од бр. 01214166 до 0124174 на име Стојанова 
Нада,Струга. (13115) 

Чекови од бр. 0190000108297 до 0190000108299, од те-
ковна сметка бр.003389/25,издадени од Комерцијална 
банка а.д.-Скопје на име Слободан Стојчевски,Скопје. 

Чекови бр. 0120001135011, 0120001250277 и 
0120001250278, од тековна сметка бр.07775441,издаде-
ни од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Светислав Костиќ,Скопје. (13288) 

Работна книшка на име Реџепи Сали,с.Дворце, 
Скопје. (13070) 

Работна книшка на име Димков Тони,Скопје.(13109) 
Работна книшка на име Ташкова Билјана, с. Обле-

шево,Кочани. (13110) 
Работна книшка на име Лазарова Санда,с.Трсино, 

Виница. (13111) 
Работна книшка на име Сулијма И. Бајрам,ул."Ибе 

Паликуќа" бр. 9,Куманово. (13112) 
Работна книшка на име Пулески Никола,с. Лескоец, 

Охрид. (13113) 
Работна книшка на име Исмаил Демир,ул."Хаџи 

Мустафа"бр. 53,Охрид. (13114) 
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Работна книшка на име Горески Цвете,с.Пешталево 
Прилеп. (13123) 

Работна книшка на име Лазими Зубие,Гостивар. 
Работна книшка на име Зекирија Цури,Скопје.13269 
Свидетелство на име Боскоски Александар,Прилеп. 
Свидетелство на име Шерафет Касами,с. Топлица, 

Гостивар. (13119) 
Свидетелство на име Ариф Заими,ул."167"бр. 7, Те-

тово. (13120) 
Свидетелство на име Кујтим Алиу,с.Чајле,Гостивар. 
Свидетелство за 8 одделение на име Лејла Исмаили, 

Тетово. (13124) 
Свидетелство на име Емине Аслани,Тетово. (13126) 
Свидетелства за 5 одделение на име Мемети Хоџа, 

Тетово. (13127) 
Свидетелство за 6 одделение на име Метин Хоџа, 

Тетово. (13128) 
Свидетелство за 7 одделение на име Метин Хоџа, 

Тетово. (13129) 
Здравствена книшка на име Стоменов Симчо,ул. 

"Карпош"бр.3/1/6,Битола. (13122) 
Даночна картичка сер.вр.0133376,бр.4007993113815 

на име Емри Армент,ул."Н.Парапунов"бр.бр.6/1/10, 
Гостивар. (13118) 
Чекови бр. 4273890, 4273891 и 4273892, од тековна 

сметка бр. 12559363,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Џикова Соња,Скопје. (12980) 

Чекови од тековна сметка бр.3827-71 на име Вален-
тина Гаврилоска,ул." С. Симоноски"бр.33,Гостивар. 

Чек бр.0010005291697,од тековна сметка бр.12911925 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Велкова Марина,Скопје. (13067) 

Чекови бр.0020004334043,0120001078786, 01200010 
78787, 01200010788 и 0120001078789, од тековна сметка 
бр.01431662,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Савеска Анета,Скопје. (13083) 

Работна книшка на име Цветан Цветковски,ул."П. 
Манџуков" бр. 16 а,Скопје. (12994) 

Работна книшка на име Јовановска Јасмина,ул."Н.Н. 
-Борче"бр.36/1 ,Битола. (13033) 

Работна книшка на име Најдо Илковски, с. Буди-
мирци,Битола. (13034) 

Работна книшка на име Ибраим Зимбери,Скопје. 
Работна книшка на име Богоевска Душка,Скопје. 
Воена книшка,издадена од во Скопје на име Аса-

новски Оливер,Скопје. (13087) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дри-

та", с. Рашче - Скопје на име Самет Хоџа,с.Рашче, 
Скопје. (12989) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ 
"Дритаб",с. Рашче - Скопје на име Саиде Хоџа, с. 
Рашче,Скопје. (12990) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Вера 
Циривири" Скопје на име Василевска Антонела, 
Скопје. (13007) 

Свидетелство на име Ивановски Борче,ул. "8 Ок-
томври" бр. 174,Крива Паланка. (13024) 

Свидетелство на име Муаремова Барије,ул."Стамен 
Манов" бр. 6,Кочани. (13026) 

Свидетелство на име Ваканска Амра,Берово.(13027) 
Свидетелство за 8 одделение на име Цветковски 

Сашко, с.Псача,Крива Паланка. (13029) 
Свидетелство на име Усинов Ерџан,с.Тополница,Ра-

довиш. (13030) 
Свидетелство на име Црвенкоска Магдалена, При-

леп. (13038) 
Свидетелство на име Ресмије Јусуфи,Тетово. (13039) 
Свидетелство на име Линда Семиш,Тетово. (13041) 
Свидетелство на име Шпреса Исени,Тетово. (13042) 
Свидетелство на име Злија Фејзулаи,Тетово. (13043) 
Свидетелство на име Семиш Линда,Тетово. (13044) 
Свидетелство на име Едона Бакиу,Тетово. (13045) 
Свидетелство на име Бобан Миноски,Тетово.(13047) 
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Свидетелство на име Алмедина Зибери,с.Пирок, 
Тетово. (13048) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Алија 
Авдовиќ" с.Батинци - Скопје на име Буиљали Семие, 
с. Батинци,Скопје. (13057) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Васил 
Главинов" Скопје на име Митревска Магда,Скопје. 

Свидетелство за 2 година,издадено од Гимназија 
"Никола Карев" Скопје на име Ристо Хаџи - Мишев, 
Скопје. (13064) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "А.С. 
Макаренко"-Скопје на име Фаат Зеќиров,Скопје.13086 

Свидетелства за 1,2, 3 и 4 година и диплома издадени 
од Гимназија "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Ахмети Бујар,Скопје. (13088) 

Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Владо 
Тасевски" - Скопје на име Ѓорѓиевски Филип,Скопје. 

Диплома,издадена од ЖУЦ "Владо Тасевски"Скопје 
на име Јовановски Влатко,Скопје. (12982) 

Диплома на име Деспотоски Дончо, ул."Илинден-
ска"бр.14/7,Гостивар. (13051) 

Диплома,издадена од Трг. учил. "Цветан Димов" 
Скопје на име Мемедова Азбије,Скопје. (13068) 

Девизна штедна книшка бр.7489-79 СБ на име Азис 
Еминов ул."Б.Џунов" бр.12,Кавадарци. (13032) 

Чек бр.0020004655856,од тековна сметка бр.10488041 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Анчевска Лидија,Скопје. (12933) 

Чекови од бр.100799 до 100811,од тековна сметка бр. 
13381265,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Јанкова Анка,Скопје. (12973) 

Чекови бр.0100003358020, 3358021, 3358022 и 3358023, 
од тековна сметка бр.050893/09,издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Марковски Стево, 
Скопје. (12995) 

Работна книшка на име Димов Љупчо,ул."Илинден-
ска"бр. 37,Демир Капија. (12935) 

Работна книшка на име Сабри Аљуш,Скопје. (12938) 
Работна книшка на име Петрески Гоце, ул."28-ми 

Април"бр. 23,Охрид. (12940) 
Работна книшка на име Дамчевски Цане,ул."Б.Бас-

теро" бр. 8,Битола. (12947) 
Работна книшка на име Ценовска Катерина,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓуроски Милан, ул."Кеј 1-ви 

Мај",Прилеп. (12949) 
Работна книшка на име Џемили Исмаил,Тетово. 
Работна книшка на име Илиевски Ивица,с. Иванков-

ци,Велес. (12962) 
Работна книшка на име Темелкова Наташа, ул."29 

Ноември" бр. 10,Неготино. (12964) 
Работна книшка на име Ѓорѓиева Фетка, ул."Мар-

шал Тито" бр.121/4,Неготино. (12965) 
Работна книшка на име Даниела Пешевска,Скопје. 
Воена книшка на име Спасевски Михајло,Скопје. 
Чековна картичка,издадена од Стопанска банка а.д. 

- Скопје - Филијала - Штип на име Благојчо Михајлов, 
Штип. (12961) 

Свидетелство за 3 година,издадено од Гимназија 
"Никола Карев" Скопје на име Алексоски Ристе, 
Скопје. 

Свидетелство на име Бошковска Весна, ул."Козара" 
бр. 7,Крива Паланка. (12934) 

Свидетелство на име Весна Арсова,с.Илиево,Дел-
чево. (12937) 

Свидетелство на име Албона Колоља,с. Радолишта, 
Струга. (12941) 

Свидетелство за 8 одделение на име Стефанова 
Зорка Злетово,Пробиштип. (12943) 

Свидетелство на име Златкова Стојка,ул." Д.Груев" 
бр.62,Пробиштип. (12944) 

Свидетелство на име Емин Салихи,Тетово. (12954) 
Свидетелство на име Мирјате Незири,с.Теарце, 

Тетово. (12955) 
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Свидетелство од 4 степен на име Белчовски Љупчо, 
с. Русиново,Берово. (12966) 

Свидетелство за 8 одделение на име Илиевска 
Фросина, с. Пелинце,Куманово. (12968) 

Свидетелства за 5 и 6 одделение,издадени од ОУ 
"Коле Неделковски"Скопје на име Василевски Марко 
Скопје. (12971) 

Свидетелство за положен завршен испит, издаденоод 
Училишен центар трг.-Скопје на име Митрески Мит-
ко,Скопје. (12997) 

Диплома на име Билал Сабриу,Тетово. (12951) 
Диплома на име Емин Медији,Тетово. (12952) 
Диплома за фризер на име Рега Латиф,Тетово. 12958 
Здравствена книшка на име Александарски Вилка, 

ул."К.Охридски"бр. 23/28,Битола. (12945) 
Легитимација на име Синаноски Алил,с.Борино, 

Крушево. (12950) 
Книшка на име Срѓан Бошковски,с.Романоце,Кума-

ново. (12967) 
Избирачка легитимација на име Риза Нујиха, ул. 

"124" бр.41, Арачиново,Скопје. (38225) 
Избирачка легитимација на име Џељаљ Нухи,ул. 

"18"бр.33,с.Арачиново,Скопје. (38226) 
Избирачка легитимација на име Суат Јуфи,ул. 

"100"бр.14,с.Арачиново,Скопје. (38227) 
Избирачка легитимација на име Нусрет Муслани, 

ул."100"бр.50,с.Арачиново,Скопје. (38228) 
Избирачка легитимација на име Агим Аслан, ул. 

"120" бр. 39,с.Арачиново,Скопје. (38231) 
Избирачка легитимација на име Нухи Нухија,с. Ара-

чиново бр. 41,Скопје. (38233) 
Избирачка легитимација на име Исмије Љусјани, 

ул."Смилевска"бр.8-б,Скопје. (38234) 
Избирачка легитимација на име Ѓулсере Бајрами,ул. 

"Севастополска"бр.51,Скопје. (38235) 
Избирачка легитимација на име Ќани Асани, с. Ара-

чиново,Скопје. (38237) 
Избирачка легитимација на име Зизе Нухи, с. Ара-

чиново,Скопје. (38238) 
Избирачка легитимација на име Љутви Азизи, ул. 

"15" бр.5,с.Арачиново,Скопје. (38240) 
Избирачка легитимација на име Вахиље Нухија с. 

Арачиново,Скопје. (38241) 
Избирачка легитимација на име Мехрије Нухи, ул. 

"124"бр.45, с.Арачиново,Скопје. (38243) 
Избирачка легитимација на име Идриз Нухија,ул. 

"120"бр.37,с.Арачиново,Скопје. (38244) 
Избирачка легитимација на име Сефер Нухија, ул. 

"120" бр.37,с.Арачиново,Скопје. (38245) 
Избирачка легитимација на име Бајрам Тахири, ул. 

"110"бр.59,с.Арачиново,Скопје. (38246) 
Избирачка легитимација ЕМБ 0612978455137 на име 

Аџами Имран,Скопје. (38247) 
Избирачка легитимација ЕМБ1805939450027 на име 

Аџами Авдула,Скопје. (38248) 
Избирачка легитимација ЕМБ1005952450056 на име 

Аџами Рахман,Скопје. (38249) 
Избирачка легитимација ЕМБ 2003948450050 на име 

Аџами Рушан,Скопје. (38250) 
Избирачка легитимација ЕМБ 1206960450095 на име 

Аџами Расим,Скопје. (38251) 
Избирачка легитимација ЕМБ1110947455137 на име 

Аџами Ајрија,Скопје. (38252) 
Избирачка легитимација ЕМБ 2802945455132 на име 

Емурзат Аџами,Скопје. (38254) 
Избирачка легитимација ЕМБ 3103980455119 на име 

Секуловска Росица,Скопје. (38258) 
Избирачка легитимација ЕМБ 0401977429018 на име 

Сузана Младеновска, с. Бунарџик,Скопје. (38260) 
Избирачка легитимација на име Чедомир Додиќ, с. 

Мршевци,Скопје. (38261) 
Избирачка легитимација на име Сашка Арсовска, с. 

Дељадровци,Скопје. (38262) 

Избирачка легитимација на име Драган Додевски, с. 
Бучинци,Скопје. (38263) 

Избирачка легитимација на име Горица Додевска, с. 
Бучинци,Скопје. (38264) 

Избирачка легитимација на име Сашко Ѓорѓиевски, 
с. Кадино,Скопје. (38265) 

Избирачка легитимација на име Даринка Стојчевска 
с. Кадино,Скопје. (38266) 

Избирачка легитимација на име Боринка Јаки-
мовска, с. Кадино,Скопје. (38267) 

Избирачка легитимација на име Валентина Попоска 
с. Кадино,Скопје. (38268) 

Избирачка легитимација на име Менка Попоска, с. 
Кадино,Скопје. (38269) 

Избирачка легитимација на име Билјана Филипов-
ска, с. Бунарџик,Скопје. (38270) 

Избирачка легитимација на име Ѓулназ Шабановска, 
нас. Илинден,Скопје. (38271) 

Избирачка легитимација на име Перса Ангеловска, 
с. Марино,Скопје. (38272) 

Избирачка легитимација, на име Стевко Ангеловски 
с. Марино,Скопје. (38273) 

Избирачка легитимација на име Данче Станојков, с. 
Миладиновци,Скопје. (38274) 

Избирачка легитимација на име Славица Станојков 
с.Миладиновци,Скопје. (38275) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Минис-
терството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/203 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на готови лекови за потребите на 
ЦВЗУ. 

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

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

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

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

3. Начин и услови на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Потекло на понудените средства. 
6. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата понудувачот е должен задолжи-

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

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

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

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

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

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

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар, освен из-
водот од регистрација на дејност кој може да биде и 
незаверена копија. 
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V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни 
набавки: цена 50%, квалитет 35%, начин на плаќање 
15% и рок на испорака 15%. 

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

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

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во 
"Службен весник на РМ". 

Понудата да се достави на адреса: "Министерство 
за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Ни-
колов" бб, Скопје, по пошта или лично да се предаде 
во соба 512 или да се донесе во просториите на Минис-
терството за одбрана во 12 часот, на денот на јавното 
отворање, кое ќе се изврши шеснаесеттиот ден сметај-
ќи од денот на објавувањето во "Службен весник на 
РМ". Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во дено-
вите за викендот или државен празник, отворањето на 
понудите ќе биде наредниот работен ден. 

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

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

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

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

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 25 83. 

Министерство за одбрана 
П.О. помошник на министерот, 

м-р Божин Петрески, с.р. 

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

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Џемпери за припадниците на полицијата во Репуб-

лика Македонија - 3.000 парчиња, согласно Уредбата 
за униформа и ознаките на униформата на Полиција-
та во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 
на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 

и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 12/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Долна облека (поткошули и долги гаќи) за припад-

ниците на полицијата во Република Македонија - 6.000 
комплети, согласно Уредбата за униформа и ознаките 
на униформата на Полицијата во МВР ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 10/2000). 
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3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 

и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година 
во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 13/2001 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката 
Ткаенина за зимска кошула, во ширина од 140 см. 

за припадниците на полицијата во Република Македо-
нија - 26.000 метри, согласно Уредбата за униформа и 
ознаките на униформата на Полицијата во МВР 
("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 

и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 18.06.2001 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

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

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерството за внатрешни работи на Републи-

ка Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Широк ремен со шнола, тесен ремен со шнола, 

футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, фут-
рола за лисици за врзување, футрола за батериска 
ламба и футрола за клучеви - 2.500 комплета, соглас-
но Уредбата за униформа и ознаките на униформата 
на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 
10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 

и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба 
да ја приложи): 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од 
нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА 
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет 
- цена 
- начин на плаќање 
- рок на испорака 

ИЗБОР НА НАЈПОВО-

40 поени 
30 поени 
15 поени 
15 поени 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

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

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 

работи или лично до Комисијата на 21.06.2001 година 
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата, понудувачот да достави примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од 
Законот за јавни набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 
26/98 ), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република Македонија, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/6-2001 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ З А НАБАВКА НА 
АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР З А ДЕВИЗНО РА-

БОТЕЊЕ З А ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИО-
НИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.Набавувач на отворениот повик е Народна банка 

на Република Македонија со седиште во Скопје на 
ул."Комплекс банки" бб. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е прибирање по-

нуди за набавка на апликативен софтвер за девизно 
работење за потребите на информациониот систем на 
Народна банка на Република Македонија: 

- Софтверскиот пакет треба да ги содржи сите ас-
пекти од девизното работење на Народна банка на Ре-
публика Македонија дефинирани во тендерската до-
кументација. 

- Задолжително во понудата да биде вклучен и из-
вршниот (source) код на софтверот со спецификација 
на користената развојна платформа. 

- Хардверската платформа, оперативните системи, 
мрежната конфигурација како и системот за раково-
дење со базата на податоци треба да се компатибилни 
со соодветните системи инсталирани во Народна бан-
ка на Република Македонија (Intel PC платформа, Mic-
rosoft Windows 98, Windows NT Workstation, Windows NT 
Server, MS SQL Server и сл.) 

- Обука на вработени од Народна банка на Репуб-
лика Македонија. 

Напомена: За наведеното барање, набавувачот ну-
ди тендерска документација која може да се подигне 
во Народна банка на Република Македонија на I -ви 
спрат соба бр. 6 секој ден до 12 часот. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1.Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ ( во кој ќе бидат содржани данокот на дода-
дена вредност, царина и др. издатоци и трошоци); 

- цената да биде изразена во денари; 
3. Предмет на понудата со детална техничка специ-

фикација, вклучувајќи и спецификација за развојната 
платформа; 

4. Број и стручност на вработени во фирмата оспо-
собени за поддршка на софтверот; 
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5. Рок на испорака, инсталирање и пуштање во 
функција (во календарски денови); 

6. Начин на плаќање -согласно член 59 од ЗЈН; 
7. Услови на гаранција; 
8. Рок на важност на понудата. 

IV.ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1.Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши 

по следниве критериуми: 
Висина на цената 200 бода, 
Квалитет 200 бода, 
Референтна листа 200 бода, 
Поддршка 200 бода, 
Рок на испорака 100 бода, 
Начин на плаќање 75 бода, 
Сервис и гаранција 25 бода. 

V.ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот должен е задолжително 

да ја достави следнава придружна документација: 
1.Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет, -позитивен, издаден од 

ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98). 

3. Потврда од надлежниот суд дека против понуду-
вачот не е поведена стечајна постапка. 

4. Уверение од надлежниот суд дека спрема пону-
дувачот не е изречена мерка на безбедност-забрана за 
вршење на дејност,врз основа на правосилна судска 
одлука за сторен прекршок. 

Документите да бидат оригинални или заверени 
кај нотар. 

5. Референтна листа на банки и список каде пону-
дувачот има инсталирано свои апликативни решенија 
од областа на банкарско девизно работење, 

Број и структура на вработени оспособени за под-
дршка на софтверот. 

VI. РОКОВИ 
1. Понудите треба да се достават најдоцна до 20. 6. 

2001 година (среда), до 10,00 часот, во архивата на На-
родна банка на Република Македонија, а по истекот 
на наведениот рок нема да бидат разгледувани. 

2. Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки можат да се достават преку пошта, на 
адреса Народна банка на Република Македонија, 
"Комплекс банки", бб - Скопје, или да се предадат во 
архивата на Народна банка на Република Македонија, 
најдоцна до 10,00 часот на 20. 6. 2001 година. 

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
20. 6. 2001 во 10,00 часот во просториите на Народна 
банка на Република Македонија, "Комплекс банки" 
бб - Скопје (VI кат). 

4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

5. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување. 

7. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на отворениот повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени запеча-
тени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи по-
нудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација" и точна адреса на понудувачот. 

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

Комисија за јавни набавки 

1 јуни 2001 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магис-
трални и регионални патишта - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-3/2001 

1. Предмет на набавката е: 
Рехабилитација на коловозна конструкција ан Ав-

топатот Куманово - Велес. 
2. Работите ќе отпочнат и ќе се завршат во оваа 

година, а за истите се обезбедени средства од делот за 
користење на средствата добиени со приватизацијата 
на македонските телекомуникации. 

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни и странски правни лица кои се 
регистрирани за градежна дејност од областа на из-
градбата на автопатишта, магистрални и регионални 
патишта и кои поседуваат асфалтни бази на територи-
јата на Република Македонија со можност за произ-
водство на полимеризиран АБ. 

4. Доставување и содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
4.1. Име и адреса на понудувачот, 
4.2. Извод од регистрација на дејност, 
4.3. Доказ за бонитет од носителот на платниот 

промет (оригинал или заверена копија од нотар), 
4.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или 

ликвидација, што се докажува со извод од судска еви-
денција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки, 

4.5. Список на изведени објекти од ваков вид во 
последните 3 (три) години, со износите, датумите и на-
рачателите, 

4.6. Опис на механоопременоста, машини, посебно 
на базите со нивна локација, постројки по вид, пер-
форманси, старост и сл., како и опрема за докажување 
на квалитетот на работите, со сопствена лабораторија 
или договор за лабораторија за следење на работите 
од овластена институција или фирма, 

4.7. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изве-
дувањето на работите и контролата на квалитетот 
(квалификации, искуство и сл.), 

4.8. Предлог на евентуални соизвршители со опре-
ма, капацитет, стручен кадар со име и презиме и кра-
ток опис на досега извршените работи. Предлогот 
треба да биде поткрепен со писмена согласност на со-
извршителот и 

4.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкуп-
на цена како што е дадена во оригиналот на тендер-
ската документација. Цените треба да бидат со вклу-
чени сите такси и давачки, вклучително со ДДВ (да-
нок на додадена вредност). 

5. Рок на изведување на работите во денови, иска-
жан преку динамичен план на позициите 

5.1. Потпишан оригинален текст за условите на 
Договорот и 

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 дена. 

6. Критериуми за избор: 
- понудена цена 40 поени, 
- докажан квалитет на досега извршени 
работи од ваков вид 50 поени, 
- рок на извршувањето 10 поени. 

7. Рок и начин на доставување на понудите 
7.1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 

до 19.06.2001 година до 11 часот, лично во архивата на 
Нарачателот: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта, ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 
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7.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие 
барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот 
рок нема да се разгледуваат. 

8. Завршни одредби: 
8.1. Отворањето на понудите е јавно, во присуство 

на овластени претставници на понудувачите, што се 
докажува со оригинален писмен документ оверен од 
одговорното лице, 

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 
19.06.2001 година во 12 часот, во просториите на Фон-
дот на шести кат, 

8.3. Тендерската документација може да се подиг-
не секој работен ден од 08 до 14 часот во соба бр. 6 на 
трети кат, а по извршената уплата во износ од 1.000,00 
ден. на жиро сметка број 40100-661-58, даночен број 
4030981217633, депонент Народна банка на Република 
Македонија. Техничката документација може да се 
разгледа во истиот термин секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магис-
трални и регионални патишта-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-4/2001 

1. Предмет на набавката е: Реконструкција и реха-
билитација на дел од М-5 делница Штип-Кочани од км 
14+900 до км 15+578 и реконструкција на крстосница 
за Пробиштип на км 12+135. 

2. Работите ќе отпочнат и ќе се завршат во оваа 
година, а за истите се обезбедени средства од делот за 
користење на средства добиени со приватизацијата на 
македонските телекомуникации. 

3. Повикот е јавен и анонимен, а право на учество 
имаат сите домашни и странски правни лица кои се 
регистрирани за градежна дејност од областа на из-
градбата на магистрални и регионални патишта. 

4. Доставување и содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
4.1. Име и адреса на понудувачот; 
4.2. Извод од регистрација на дејноста; 
4.3. Доказ за бонитет од носителот на платен про-

мет (оригинал или заверена копија од нотар); 
4.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или 

ликвидација, што се докажува со извод од судска еви-
денција, согласно член 24 од Законот за јавни набавки; 

4.5. Список на изведени објекти од ваков вид во 
последните 3 (три) години, со износите, датумите и на-
рачателите; 

4.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, 
постројки по вид, перформанси, старост и сл., како и 
опрема за докажување на квалитетот на работите, со 
сопствена лабораторија или договор за лабораторија 
за следење на работите од овластена институција или 
фирма; 

4.7. Податоци за кадровската екипираност на тех-
ничките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изве-
дувањето на работите и контролата на квалитетот 
(квалификации, искуство и сл.); 

4.8. Предлог на евентуални соизвршители со опре-
ма, капацитет, стручен кадар со име и презиме и кра-
ток опис на досега извршените работи. Предлогот 
треба да биде поткрепен со писмена согласност на со-
извршителот и 

4.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкуп-
на цена како што е дадена во оригиналот на тендер-
ската документација. Цените треба да бидат со вклу-
чени сите такси и давачки, вклучително со ДДВ (да-
нок на додадена вредност). 

5. Рок на изведување на работите во денови, иска-
жан преку динамичен план на поважните позиции: 

5.1. Потпишан оригинален текст на услови на До-
говорот и 

5.2. Важност на понудата не помалку од 60 дена. 
6. Критериуми за избор 
- понудена цена 40 поени, 
- докажан квалитет на досега извршени 
работи од ваков вид 50 поени, 
- рок на извршувањето 10 поени. 
7. Рок и начин на доставување на понудите 
7.1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 

до 21. 06. 2001 година до 11 часот, лично во архивата 
на нарачателот: Фонд за магистрални и регионални 
патишта, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

7.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

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

7.4. Понудите кои не се изработени спрема овие 
барања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот 
рок нема да се разгледуваат. 

8. Завршни одредби 
8.1. Отворањето на понудите е јавно, во присуство 

на овластени претставници на понудувачите, што се 
докажува со оригинален писмен документ заверен од 
одговорното лице. 

8.2. Јавното отворање ќе се изврши на ден 21. 06. 
2001 година, во 12 часот во просториите на Фондот на 
шести кат. 

8.3. Тендерската документација може да се подиг-
не секој работен ден од 08 до 14 часот во соба бр. 6, на 
трети кат, а по извршената уплата во износ од 1.000,00 
денари на жиро сметка број 40100-661-58, даночен број 
4030981217633, депонент Народна банка на Република 
Македонија. Техничката документација може да се 
разгледа во истиот термин секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-112/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ З А БУЛДОЗЕР ТД 25 СО 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-112/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за 
потребите на РЕК Осломеј во се според тендер доку-
ментација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА И 
ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 

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

2.2. Понудувачот не мора да даде понуда за цело-
купниот обем на набавката. 
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2.3. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. 
Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" 
9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што 
треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уп-
латени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник 
Ј.П.ЕСМ-Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Отворен повик бр. 01-112/2001. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на деловите (ако има повеќе производите-
ли да се наведе за секоја позиција кој е производител). 

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост та-
белите кои се доставуваат како тедер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена 
на целокупниот обем на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Осломеј, сите цени треба да се изразени 
во УСД, со посебно искажан ДДВ. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање-само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда освен 
техничката), треба да бидат преведени на македонски 
јазик. 

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

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

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата (вредност на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од 
ЗЈН. 

4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

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

5.1. Цена - 50 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
22.06.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. 11 Октомври бр. 9, 
Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

на понуда. 
7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македони-
ја - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-113/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

113/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на резервни делови за багери производство на 
Man Takraf и Krupp, според изготвени спецификации. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализаци-
јата на набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 

2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО 
ПОДРУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за 
РЕК Осломеј и за следните типови на багери: SRs 400; 
SRs 401. 15/15; BRs 1400; SH 400; Kabel prikolka TR - 500 
и самоодна лента BRsh - 1200 (80065/80S09). 

2.2. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката - дозволена е делумна понуда. 

2.3. Заинтересираните понудувачи, тендер специ-
фикациите можат да ги подигнат во просториите на 
ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 часот до 9,30 ча-
сот, при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 
ЈП ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка 
- Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 
01-113/2001. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, како и името на произво-
дителот на деловите. 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како и вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката 
е од странство), изразена во ДЕМ. 

3.3. Понудувачот треба, тендер спецификациите во 
целост да ги пополни и истите да ги достави како сос-
тавен дел на понудата. 

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда), треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

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

сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1(а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција на износ од 5% од вкупната понуда (вредност 
на ДДП со ДДВ) согласно член 55 од ЗЈН. 

4.4. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за испораки на ваков вид стоки во последните 3 го-
дини. 

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за Данок на додадена вредност. 

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

4.7. Сите барани документи треба да се оригинални 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

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

5.1. цена 60 поени, 
5.2. начин на плаќање 30 поени, 
5.3. рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки. 
6.2 Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

Бр. 42 - Стр. 3171 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.06.2001 година во 11 часот во просториите на 
ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-114/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

114/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за: изградба на пристапен пат до ХЕЦ "Матка 2" 
(втора делница), според изготвената тендер докумен-
тација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, извршува-
њето на набавката да го додели на еден или повеќе по-
нудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Предметот на работата - изградба на приста-

пен пат до ХЕЦ "Матка 2" (втора делница), според из-
готвената тендер документација. 

2.2. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. 
Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Нико-
лов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 406, од 11 до 
13 часот, при што, треба да приложат уплатница на 
износ од 3.000,00 денари, уплатени на жиро сметка 
40100-601-5012 во корист на Ј.П. ЕСМ-Скопје, 
Ед.дан.бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопан-
ска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01- 
114/2001. 
Контакт телефон 149-088. 

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

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на 
набавката. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразе-
на во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се 
според описот на позициите од дадената тендер доку-
ментација. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан на вкупната вредност на понудата. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда), треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудува-
чи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава институцијата за платен промет, а странските по-
нудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни 
набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. (не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата со 
вклучен ДДВ. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за ДДВ. 

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничката способност, согласно член 23 од Законот за 
јавни набавки: 

4.5.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.5.2. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.5.3. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.6. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот по-
вик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.7. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 

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

5.1. Цена на набавката - 50 бода, 
5.2. Техничка способност согласно точка 4.5. од 

овој повик - 30 бода, 
5.3. Рок за извршување на работите - 10 бода, 
5.4. Начин и услови на плаќање - 10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
29.06.2001 г. во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП "Македонски шуми", Подружни-
ца Шумско стопанство "Кајмакчалан" - Битола, го об-
јавува следниот 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ПРЕВОЗНИ 

УСЛУГИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик е ЈП "Македонски 

шуми" ПШС "Кајмакчалан" - Битола, ул. "Борис Кид-
рич" бр. 33 - Битола. 

1.2. Предмет на овој отворен повик за прибирање 
на понуди е превоз на дрвни сортименти за 2001 годи-
на и тоа: 

Оддалеченост во Коли- за 
км. чина превоз 

ШСО Дестинација асф. мак- мек тех. огрев. 
пат адам пат дрво дрво 
км. км. км. м3 прм. 

"Баба" Б-ла-Баба 21 - 8 - 5500 
"Кажа- Б-ла-Сули- 23 8 2000 ни" нар 
"Кај- Б-ла-Вртеш-
макча- ки 35 - 25 - 3000 
лан" 
"Гола Б-ла-Гола 35 7 4500 Чука" Чука 35 7 4500 
"Кај- Б-ла-Кости-
макча- на Река 35 - 33 4451 -

лан" 
"Ниџе - Б-ла-Петте 35 41 1457 
I" Чешми 35 41 1457 

"Ниџе - Б-ла-Бела 35 12 7 7092 

13000 
II" Река 35 12 7 7092 

13000 15000 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи поединечна цена за 

м3 и прм. по дестинација. 
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на пла-

ќање. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на работите. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи: 
- извод од регистрацијата на дејноста, 
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- документ за бонитет од носителот на платен промет, 
- изјава дека не е поведена постапка за стечај пот-

пишана од одговорно лице на понудувачот. 
Горенаведените документи потребно е да бидат 

доставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопие да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛ-
НИ ПОНУДУВАЧИ 

- најниска цена (единечна и вкупна) 35 бода, 
- рок на извршување на работите 
со динамика 30 бода, 
- начин на плаќање 20 бода, 
- техничка способност: 
референци 3 бода, 
ефикасност 3 бода, 
кадровска структура 3 бода, 
техничка опременост 6 бода. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на јавниот повик може да 
учествува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна 10 
дена од објавувањето согласно член 14 од Законот за 
јавни набавки. 

5.4. Понудувачите своите понуди да ги достават на 
следната адреса: ЈП "Македонски шуми" - Скопје, 
Подружница Шумско стопанство "Кајмакчалан" - Би-
тола, ул "Борис Кидрич" бр. 33 - Битола. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-

дениот рок како и оние понуди кои не ја содржат пот-
ребната документација, нема да се разгледуваат. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на овластените претставници во просториите 
на ПШС "Кајмакчалан" - Битола на ул. "Борис Кид-
рич" бр. 33, а информација за денот и часот на отвора-
њето со дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 097/220-873. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП Електростопанство на Македо-
нија - Скопје објавува корекција по Отворен повик бр. 
01-107/2001 за Изградба на ТС 35/10 kV "Мирковци" 

И С П Р А В К А 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
20.06.2001 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" на ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, во присуство на овластените претстав-
ници на понудувачите. 

Б И Л А Н С Н А У С П Е Х О Т 

Врз основа на член 565 став 4 од Законот за тргов-
ските друштва Акционерското друштво "МАКПЕТ-
РОЛ" - Скопје, го објавува Билансот на успехот за 
2000 година кој е усвоен на 3-то редовно годишно Соб-
рание на акционерите, одржано на 13.05.2001 година. 

Билансот на успехот за 2000 година 
Во 000 денари 

Вкупен расход 19.268.471 
Вкупен приход 17.875.608 
Загуба за финансиската година 1.392.863 

"МАКПЕТРОЛ" А.Д. - Скопје 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец мај 2001 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра|гранка |основица 
0101 Електростопанство 10.292 
0102 Произоводство на јаглен 4.482 
0105 Производство на нафтени деривати 9.973 
0106 Производство на железна руда -

0107 Црна металургија 8.938 
0108 Производство на руда од обоени ме-

тали -

0109 Производство на обоени метали 10.234 
0110 Преработка на обоени метали 5.904 
0111 Производство на неметални минера-

ли (без градежен материјал) 6.230 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градежен материјал) 4.776 
0113 Металопреработувачка дејност 5.437 
0114 Машиноградба 10.365 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства 5.635 
0117 Производство на електрични маши-

ни и апарати 5.852 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 4.224 
0119 Преработка на хемиски производи 11.662 
0120 Производство на камен, чакал и пе-

сок 8.872 
0121 Производство на градежен материјал 10.957 
0122 Производство на режана граѓа и пло-

чи 2.638 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 3.630 
0124 Производство и преработка на харти-

ја 5.765 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 4.384 
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0126 Производство на готови текстилни 
производи 3.700 

0127 Производство на кожа и крзно -

0128 Производство на кожни обувки и га-
лантерија 2.342 

0130 Производство на прехранбени произ-
води 7.572 

0131 Производство на пијалаци 11.802 
0132 Производство на добиточна храна 7.619 
0133 Производство и преработка на тутун 7.370 
0134 Графичка дејност 6.148 
0135 Собирање и примарна преработка на 

индустриски отпадоци 
0139 Производство на разновидни произ-

води 6.742 
0201 Земјоделско производство 5.663 
0202 Земјоделски услуги 8.354 
0203 Рибарство 5.368 
0300 Шумарство 6.271 
0400 Водостопанство 5.931 
0501 Високоградба 4.743 
0502 Нискоградба и хидроградба 5.680 
0503 Инсталатерски и завршни работи во 

градежништвото 5.251 
0601 Железнички сообраќај 7.287 
0604 Воздушен сообраќај 12.101 
0605 Друмски сообраќај 4.889 
0606 Градски сообраќај 7.754 
0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 10.871 
0701 Трговија на мало 5.340 
0702 Трговија на големо 10.100 
0703 Надворешна трговија 10.780 
0801 Угостителство 5.745 
0802 Туристичко посредување 6.866 
0901 Занаетчиски услуги и поправки 6.348 
0902 Лични услуги и услуги во домаќинс-

твото 4.635 
1001 Уредување на населби и простори 6.452 
1002 Станбена дејност 10.657 
1003 Комунална дејност 7.186 
1101 Банкарство 13.687 
1102 Осигурување на имоти и лица 15.267 
1103 Услуги во областа на прометот 10.551 
1104 Проектирање и сродни технички 

услуги 6.772 
1105 Геолошки истражувања 6.223 
1106 Истражувачко развојна работа (освен 

научно истражувачка) 8.128 
1109 Деловни услуги 10.730 
1201 Образование 6.269 
1202 Научно истражувачка дејност 8.185 
1203 Култура, уметност и информации 6.551 
1204 Физичка култура и спорт 6.295 
1301 Здравствена заштита 6.837 

1302 Општествена заштита на децата и 
младина и социјална заштита 5.312 

1401 Органи на државна власт, единици на 
локална самоуправа и други облици 7.000 

1402 Самоуправни интересни заедници 7.738 
1403 Здруженија 10.016 
1404 Политички партии, општествени 

организации, здруженија и други 
организации 10.871 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
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848. Закон за одбрана 3127 
849. Одлука за избор на советник на Мини-

стерството за транспорт и врски во про-
цесот на избор, преговори и конечна од-
лука за втор ГСМ мобилен оператор во 
Република Македонија 3144 

850. Решение за запирање од извршување на 
Одлуката на советот на општината Стру-
мица бр. 07-159/2 од 28.3.2001 година 3144 

851. Правилник за утврдување на цената на 
одобрението за привремено приредување 
на игри на среќа 3144 

852. Правилник за определување на надоме-
стокот за одобрение за приредување на 
забавни игри 3144 

853. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за техничките, техно-
лошките и просторните услови за при-
редување на игри на среќа и за забавни 
игри и стручна оспособеност на лицата 
ангажирани во изведувањето на игри на 
среќа 3145 

854. Правилник за начинот на депонирање и 
исплата на средствата наменети за фон-
дот на добивки 3145 

855. Правилник за висината и начинот на ко-
ристење на депозитот со кој се обезбе-
дува исплатата на добивките на учесни-
ците во игрите на среќа 3146 

Исправка на Одлуката за дополнување 
на Одлуката за распределување на сред-
ствата по основ на субвенции за 2001 
година 3146 

Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на да-
ноците и придонесите од плата за месец 
мај 2001 година 3173 
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