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

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

Среда, 18 април 2001 
Скопје 

Број 29 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

671. 
Врз основа на член 36, од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000) и членот 102 од Законот 
за високото образование ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 18.04.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИ-
НА НА ДРЖАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТА-
НОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ " СВ. КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТОТ " 
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО БИТОЛА 

ВО УЧЕБНАТА 2001/2002 ГОДИНА 

1. Во точка 1 од Одлуката за бројот за запишување 
студенти во прва година на државните високообразов-
ни установи на Универзитетот " Св. Кирил и Методиј" 
во Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охридски" 
во Битола во учебната 2001/2002 година, (објавена во 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 
27/2001 година) се додава нов став 3, кој да гласи: 

"За обезбедување поголема застапеност на студен-
тите од националностите, факултетите, надвор од 
процентот со кој ќе бидат застапени во рамките на ут-
врдената квота за редовни студенти, дополнително ќе 
запишат студенти од националностите до процентот 
со кој соодветната националност е застапена во вкуп-
ното население на Република Македонија, доколку го 
положиле приемниот испит, односно ако освоиле над 
60 поени". 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

673. 
Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СЕИДБА НА ШЕ-

ЌЕРНА РЕПА ЗА РЕКОЛТАТА ОД 2001 ГОДИНА 
1. Се одобруваат средства во висина од 17.976.603,00 

денари за сеидба на шеќерна репа за реколтата од 
2001 година од средствата на Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, дадени како 
позајмица на Бирото за стокови резерви. 

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

Бр. 23-2268/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2379/2 
18 април 2001 година 

Скопје 

672. 
Врз основа на член 28, став 1, точка 2 и 3 од Зако-

нот за трговија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. На претпријатијата и други правни и физички 
лица кои вршат промет на нафтени деривати, се заб-
ранува да вршат промет на масло за горење екстра 
лесно (ЕЛ) на бензинските станици за временскиот 
период од 15 април до 15 октомври 2001 година. 

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

674. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ИНВЕСТИЦИОНА 
ПРОГРАМА ЗА 2001 ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТ-
РОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за донесување на Годишна инвести-
циона програма за 2001 година на ЈП "Електростопан-
ство на Македонија "-Скопје, УО бр. 02-7287/26/17 од 
25. 12. 2000 година, донесена од Управниот одбор на 
ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, на 
седницата одржана на 25. 12. 2000 година. 

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

Бр. 23-2294/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

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

Бр. 23-2334/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

675. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99 и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК И ЧАКАЛ НА 
ДГ "БЕТОН" А.Д. - СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
КАЈ С. ОГЊАНЦИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА 

ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО 
1. На ДГ "БЕТОН" А.Д. - Скопје се дава концесија 

за вршење на детални геолошки истражувања на ми-
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нералната суровина песок и чакал на локалитетот кај 
с. Огњанци во атарот на општина Петровец, скопско 
со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,6 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

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

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

Бр. 23-2337/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

676. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА КЕРАМИЧКА ГЛИНА 
НА " РИВА" -КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ " ИСТИ-

БАЊСКО-ЈАКИМОВСКО ПОЛЕ" -ВИНИЦА 
1. На "РИВА"-Кочани се дава концесија за врше-

ње на детални геолошки истражувања на минералната 
суровина керамичка глина на локалитетот "Истибањ-
ско-Јакимовско поле"-Виница, со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,15 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

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

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

Бр. 23-2335/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

677. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ГРАДЕЖНО ТЕХНИЧКИ 
КАМЕН - ВАРОВНИК ДГТУ "ХУЉУСИ КОМЕРЦ" -

КУМАНОВО, НА ЛОКАЛИТЕТОТ " КОЛИШТЕ" 
КАЈ С. ЛИПКОВО, КУМАНОВСКО 

1. На ДГТУ "Хуљуси Комерц"-Куманово се дава 
концесија за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минералната суровина градежно-технички ка-
мен-варовник на локалитетот "Колиште" кај с. Лип-
ково, кумановско ограничено со точки поврзани меѓу-
себно со прави линии, а точките дефинирано со след-
ните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.668.000,00 7.649.400,00 
Т2 4.669.400,00 7.649.400,00 
Т3 4.669.400,00 7.550.000,00 
Т4 4.668.000,00 7.550.000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,84 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

ТОЧКА КООРДИНАТА Х КООРДИНАТА У 
Т1 4.642.175,00 7.549.350,00 
Т2 4.641.500,00 7.549.500,00 
Т3 4.641.425,00 7.548.800,00 
Т4 4.641.550,00 7.518.850,00 
Т5 4.641.800,00 7.548.500,00 
Т6 4.641.980,00 7.548.300,00 
Т7 4.642.125,00 7.548.500,00 
Т8 4.641.750,00 7.548.550,00 
Т9 4.641.800,00 7.548.850,00 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.640.425,00 7.621.500,00 
Т2 4.640.750,00 7.622.000,00 
Т3 4.641.100,00 7.623.325,00 
Т4 4.642.050,00 7.624.075,00 
Т5 4.641.350,00 7.624.425,00 
Т6 4.640.875,00 7.623.000,00 
Т7 4.640.200,00 7.622.175,00 
Т8 4.640.000,00 7.621.750,00 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2319/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

678. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 
2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНАТА СУРОВИНА ЦИГЛАРСКА ГЛИНА НА 
" РИВА" -КОЧАНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КОЉЕВО"-

БЛАТЕЦ 
1. На "РИВА"-Кочани се дава концесија за врше-

ње на детални геолошки истражувања на минералната 
суровина цигларска глина на локалитетот "Кољево"-
Блатец, со следните координати: 

Точка Координата х Координата y 
Т1 4.634.125,00 7.633.100,00 
Т2 4.634.500,00 7.634.325,00 
Т3 4.633.400,00 7.633.100,00 
Т4 4.633.400,00 7.633.875,00 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

("Сл. весник на РМ" бр. 54/94, 60/95, 41/96, 47/97 и 
107/2000), во точката 1 под Б) Регионални патишта се 
вршат следните изменувања и дополнувања и тоа: 

Р-102 Куманово (пресек со М-1)-Липково-Матејче 
-Никуштак (врска со Р-101); 

Р-123 Врска со Р-111-Гавато-Марвинци (врска со 
Р-116); 

Р-408 Гостивар (врска со Р-404)-Растеш-Калуѓерец 
(врска со Р-104); 

Р-611 Врска со Р-604-Николиќ-граничен премин 
со Р. Грција. 

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

Бр. 23-160/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

680. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.04.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за финансии и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 ' 2 3 4 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,853 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

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

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

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

8471 10 

8471 10 90 00 
8471 60 

8471 60 40 00 

матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана фор-
ма и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфате-
ни на друго место: 
-Аналогни или хиб-
ридни машини за 
автоматска обра-
ботка на податоци: 
--Друго 
-Влезни или излез-
ни единици, што 
содржат или не со-
држат мемориски 
единици во исто 
куќиште: 
---Печатари 

3 парчиња 

1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2336/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

679. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни 

патишта ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И 

РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 
регионалните патишта во Република Македонија 

Бр. 23-2343/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

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

681. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

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

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 ' 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 90 -Други: 
8703 90 90 00 --Друго 

а) Амбулантно во-
зило за транспорт 
на пациенти и дава-
ње помош. Модел: 
VTR 1 VOLKSWA-
GEN, транспортер 
Т4, 2500 см3. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2327/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

682. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

8703 Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 90 -Други: 
8703 90 90 00 --Друго 

а) Амбулантно во-
зило за транспорт 
на пациенти и да-
вање помош. Мо-
дел: VTR 1 VOLK-
SWAGEN, тран-
спортер Т4, 2500 
см3. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2328/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

683. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 23 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500см3 до 3000см3: 

8703 23 90 10 Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500см3 до 2000см3 

а) Пежо тип 405 
ГЛ 1.6 К6 со број 
на шасија BF315B 
В1208698374 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2199/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

684. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9018 Инструменти и апа-

рати за медицинска, 
хируршка, забарска 
и ветеринарна нау-
ка, вклучувајќи и 
сцинтиграфски апа-
рати, други елек-
тромедицински апа-
рати, и инструменти 
за испитување на 
видот: 
-Електродијагнос-
тички апарати 
(вклучувајќи и 
апарати за фун-
кционални истра-
жувачки испитува-

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
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9018 12 00 00 

9018 39 00 00 

9018 90 

9018 90 85 00 

9019 

9019 20 00 00 

9022 

9022 14 00 00 

ња или за проверу-
вање на физиолош-
ките параметри): 
--Ултрасонични 
скенери 
а) Ултрасоничен 
скенер со прибор 
--Друго 
а) Катетери и сис-
теми 
-Други инструмен-
ти и апарати: 
--Друго 
а) Мерач за кисло-
род Оксигенометар 
б) Медицинска 
ламба со постолје 
в) Медицинска 
ламба мобилна со 
прибор 
г) Инјектори со 
прибор за инјекти-
рање 
д) Инфузиомат 
ѓ) Инфузиомер 
е) Педијатриски ве-
нтилатор со прибор 
ж) Овлажнувач-
Хумидифаер 
з) Инкубатор за 
бебиња 
и) Вормер-Затоп-
лувач 
ј) Душек за загре-
вање за инкубатор 
к) Фототерапевт-
ска ламба 
л) Дијагностичка 
лампа 
Апарати за меха-
нотерапија: апара-
ти за масажа; апа-
рати за психолош-
ки тестирања; апа-
рати за озонотера-
пија, оксигеноте-
рапија, аеросол те-
рапија, вештачко 
дишење или други 
терапевтски апа-
рати за дишење: 
-Апарати за озоно-
терапија, оксиге-
нотерапија, аеро-
сол терапија или 
други терапевтски 
апарати за дишење 
а) Оксигенатори 
со држачи за окси-
генатори 
Рендген-апарати и 
апарати што корис-
тат алфа, бета или 
гама зрачење, за 
медицинска, хирур-
шка, забарска, вете-
ринарска или друга 
употреба, вклучу-
вајќи и апарати за 
радиографија или 
радиотерапија, рен-
дгенски цевки и 
други генератори 
на рендген-зраци, 
генератори со ви-
сок напон, коман-
дни табли и коман-
дни маси, екрани, 
маси, столови и 
слично, за испиту-
вање или лекување: 
--Друго, за меди-
цинска, хируршка 
или ветеринарна 
употреба 

а) Рендген апара-
ти, мобилни 

3 парчиња 

306 парчиња 

21 парче 

70 парчиња 

3 парчиња 

82 парчиња 
112 парчиња 
6 парчиња 

33 парчиња 

100 парчиња 

91 парче 

45 парчиња 

22 парчиња 

91 парче 

3 парчиња 

32 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2303/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

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

685. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10. 04. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за економија-Дирекција за сло-
бодни економски зони и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 

8703 23 

8703 23 90 10 

Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 
--Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500см3 до 3000см3: 

Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500см3 до 2000см3 

а) Патничко мо-
торно возило мар-
ка NISAN тип Пи-
кап, со број на ша-
сија UBMD21 44 
0117 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

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

2 парчиња 

Бр. 23-2198/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

686. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за основање На-

ционална комисија за УНЕСКО на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРА-
ЛЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛ-

НАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од должноста генерален секретар и членови на 
Националната комисија за УНЕСКО на Република 
Македонија, поради заминување на други должности 
се разрешуваат: 

а) генералниот секретар 
- Благоја Чоревски, 
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б) членовите: 
- Александар Димитров, 
- Тони Поповски. 
2. За генерален секретар и членови на Национал-

ната комисија за УНЕСКО на Република Македонија 
се именуваат: 

а) за генерален секретар 
- Лидија Топузовска, советник за меѓународни ор-

ганизации во Министерството за култура, 
б) за членови 
- д-р Срѓан Керим, министер за надворешни работи, 
- Марјан Додовски, министер за животна средина и 

просторно планирање. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-2310/2 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

687. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10 април 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРО-
ДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Стојанчо Геровски се разрешува од должноста 
член на Одборот за контрола на материјално-финан-
сиското работење на Јавното претпријатие за аерод-
ромски услуги "Македонија" - Скопје. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие за 
аеродромски услуги "Македонија" - Скопје се именува 
Кети Котева од Скопје. 

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

Бр. 17-2401/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

688. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слобод-

ни економски зони ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 56/99) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 
април 2001 година, донесе 

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

ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ 

1. За директор на Дирекцијата за слободни еко-
номски зони се именува Новица Дамњановски, досега-
шен републички советник во Владата на Република 
Македонија. 

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

Бр. 17-2392/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

18 април 2001 

689. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ап-
рил 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

НА ОУ "БАЈРАМ ШАБАНИ" - С. КОНДОВО 
СКОПЈЕ 

1. За член на Училишниот одбор на ОУ "Бајрам 
Шабани" - с. Кондово - Скопје се именува Салих Са-
љихи, наставник во ОУ "Фаик Коница" - с. Радуша -
Скопје. 

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

Бр. 17-56/6 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

690. 
Врз основа на член 88 од Законот за средното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ап-
рил 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ 
ОДБОР НА ДМУ "8-МИ СЕПТЕМВРИ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Училишниот одбор на Државното 
машинско училиште "8-ми Септември" - Скопје се 
именуваат: 

- Љупчо Ангеловски, угостителски работник, 
- Драги Митров, технички контролор во ЈП "Водо-

вод и канализација" - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-58/2 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

691. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување 

на развојот на земјоделството ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 
14/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.04.2001 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВОТО ВО 2001 ГОДИНА 

I 
Средствата за поттикнување на развојот на земјо-

делството во 2001 година во износ од 234.900.000,00 де-
нари, обезбедени согласно член 2 раздел 14001 пот-
ставка 426083 од Буџетот на Република Македонија 
("Сл. весник на РМ" бр. 10/2001), ќе се користат спо-
ред намените, критериумите и условите утврдени со 
оваа програма и тоа за: 

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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во денари 
1.Финансиска поддршка за развој на 
растителното производство кај од-
делни видови земјоделски култури 30.500.000,00 
2. Финансиска поддршка за развој 
на сточарското производство 80.100.000,00 
3. Општи мерки 33.700.000,00 
4. Софинансирање на изградба на 
брани за мали акумулации и мали 
хидромелиоративни системи за 
развој на земјоделството 80.000.000,00 
5. За довршување на започнатите 
мерки и неподмирени обврски во 
2000 година и за недоволно предви-
дени средства за поединечни мерки 
во 2001-та година 10.600.000,00 

ВКУПНО: 234.900.000,00 

1.8. Воведување на но-
ви технологии за про-
изводство на специјал-
ни типови вина 1.000.000,00 

ВКУПНО: 30.500.000,00 

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕ-
ДЕЛБА 

ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

ПОЛЕДЕЛСТВО 
1.1. Финансиска по-
ддршка на национална 
Ген банка за одржува-
ње на создадени колек-
ционирани автохтони и 
воведени популации на 
сорти од земјоделски 
култури 6.500.000,00 
ГРАДИНАРСТВО 
1.2. Производно-де-
монстративни опити со 
нови градинарски приз-
нати сорти 800.000,00 
1.3. Контролирано про-
изводство на пиперка 
од сорта "Куртовска 
Капија" 700.000,00 
ОВОШТАРСТВО 
1.4. Финансиска под-
дршка на домашно про-
изводство и набавка на 
посадочен овошен ма-
теријал 4.500.000,00 
ЛОЗАРСТВО 
1.5. Финансиска под-
дршка за подигнување 
на матичњаци, матични 
лозја и прпоришта за 
производство на дома-
шен лозов материјал 1.000.000,00 
1.6. Финансиска под-
дршка за набавка на 
лозни калеми од сорти-
те: Црн Бургундец, Ка-
берне Совињон, Крато-
шија, Вранец, Мерло, 
Бел Бургундец, Шардо-
не, Рајнски Ризлинг, 
Семијон, Совињон и 
Ризлинг 

6 денари 
од 

лозен 
калем 

15.000.000,00 
1.7. Иницијална финан-
сиска поддршка на 
Фондот за грозје и вино 1.000.000,00 

III 
Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во 

износ од 80.100.000,00 денари ќе се користат за следни-
те мерки: 

II 
Средствата од дел I точка 1 од оваа програма во 

износ од 30.500.000,00 денари ќе се користат за следни-
те мерки и тоа: 

СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕ-
ДЕЛБА 

ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

ГОВЕДАРСТВО 
2.1. Поттикнување 
на В/О за добиено 
теле од обележани 
крави 

700 ден./гр-
ло 

5.000.000,00 
2.2. Финансиска под-
дршка за одгледани 
и оценети крави во 
Елита, ћ и I класа. 

Елита-4.000 
ден 

fe - 3.000 
ден 

I - 2.000 ден 7.000.000,00 
ОВЧАРСТВО 
2.3. Финансиска под-
дршка за ослободу-
вање од вишок зем-
јоделски производ -
јагнешко месо 

35 ден/кг 
месо 

39.000.000,00 
2.4. Финансиска под-
дршка за набавени 
машки приплодни 
грла од расата вир-
темберг и аваси-реп-
родуктори (обележа-
ни и уматичени) 

70% од 
пазарната 
вредност 

1.000.000,00 
2.5. Финансиска под-
дршка за нуклеус на 
млечни раси 1.000.000,00 
КОЗАРСТВО 
2.6. Финансиска под-
дршка за следење на 
процесот на прила-
годување и контрола 
на производните ка-
рактеристики кај 
нуклеусот од расата 
алпина 200.000,00 
2.7. Финансиска под-
дршка за одгледан и 
продаден машки 
приплоден подмла-
док, обележан и ума-
тичен од расата ал-
пина 

8.000 
ден/грла 

400.000,00 
СВИЊАРСТВО 
2.8. Поттикнување 
на В/О за обележани 
свињи со сперма од 
селекциските центри 
- нуклеуси 

500 ден./ 
оплодено 

грло 
1.000.000,0С 

2.9. Финансиска под-
дршка за одгледани 
или продадени висо-
коквалитетни назим-
ки и нерези од селек-
циските центри-нук-
леуси 

10.000 
ден/назим-

ка 
15.000 

ден/нерез 
3.000.000,00 
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2.10. Финансиска 
поддршка за одгле-
дани и оценети прип-
лодни грла во елита 
Iа и I класа 

Е-2.000 
ден/грло 
Iа - 1.000 

ден / грло 
I-500 ден / 

грло 1.000.000,00 
КОЊАРСТВО 
2.11. Финансиска 
поддршка за редовно 
работење на ергела-
та за коњи "Витаче-
во" при АД "Доне 
Попов" - Конопиште 500.000,00 
ЖИВИНАРСТВ О 
2.12. Финансиска 
поддршка за нуклеу-
си од живина и нивно 
дооформување 1.000.000,00 
РИБАРСТВО 
2.13. Финансиска 
поддршка за порибу-
вање на природни 
езера 5.000.000,00 
2.14. Финансиска 
поддршка за порибу-
вање на риболовни 
ревири 400.000,00 
2.15. Финансиска 
поддршка за селек-
ција и развивање на 
салмонидни видови 
риби во Охридското 
езеро 300.000,00 
2.16. Финансиска 
поддршка за изнао-
ѓање на технолошки 
решенија за решава-
ње на еутрофикаци-
јата на акумулацис-
кото езеро "Стреже-
во" - Битола 300.000,00 
ПЧЕЛАРСТВО 
2.17. Финансиска 
поддршка за набавка 
на пчелин рој со те-
жина од 1.2 кг 

40% од па-
зарна 

вредност 800.000,00 
2.18. Финансиска 
поддршка за набавка 
на медоносни садни-
ци од Еводија и семе 
од Фасциа 

100% од па-
зарна 

вредност 
200.000,00 

П О С Е Б Н И МЕРКИ 
2.19. Финансиска 
поддршка за матич-
но книговодство, се-
лекција и монито-
ринг во сточарство-
то (говеда, овци, ко-
зи, свињи, коњи и 
живина) 11.000.000,00 
2.20. Идентификаци-
ја и колекционирање 
на автохтони видови 
домашни животни 1.000.000,00 
2.21. Обележување 
на домашни животни 1.000.000,00 

ВКУПНО: 80.100.000,00 

IV 
Средствата од дел I точка 3 од оваа програма во 

износ од 33.700.000,00 денари ќе се користат за следни-
те мерки и тоа: 

ОПШТИ МЕРКИ 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕ-
ДЕЛБА 

ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

3.1. Републички нат-
превари за високи 
приноси 300.000,00 
3.2. Републички 
тракторска натпре-
вари 400.000,00 
3.3. Учество на 
МЗШВ на Агроек-
спо-2001 500.000,00 
3.4. Образование и 
пропаганда во земјо-
делството 1.500.000,00 
3.5. Пратење на це-
ната на чинење кај 
одделни земјоделски 
производи 1.800.000,00 
3.6. Обезбедување на 
опрема (канцелари-
ска, информатичка и 
друга) 2.000.000,00 
3.7. Набавка на вози-
ла 3.000.000,00 
3.8. Поддршка на ин-
тервентниот откуп 
на земјоделски про-
изводи 15.000.000,00 
3.9. Набавка на лабо-
раториска опрема за 
хемиска лаборатори-
ја-екстракционен 
систем за проста де-
терминација на суро-
во влакно, детерген-
т а влакно, целуло-
за, хемицелулоза и 
лигнин во растител-
ни примероци и до-
биточна храна 1.700.000,00 
3.10. Набавка на ми-
ни линија за прера-
ботка на млеко и 
млечни производи 1.500.000,00 
3.11. Финансиска 
поддршка за органи-
зирање на научен со-
бир по сточарство 500.000,00 
3.12. Финансиска 
поддршка за органи-
зирање на сточарска 
изложба 500.000,00 
3.13. Финансиска 
поддршка за подоб-
рување на пасиштата 5.000.000,00 

ВКУПНО: 33.700.000,00 

V 
Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 

износ од 80.000.000,00 денари ќе се користат за финан-
сирање на изградбата и доградбата на брани за мали 
акумулации, базени за акумулирање проточни води, 
компензациони базени и мали хидромелиоративни 
системи, изградба на водопоила, за рециркулација на 
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води, за осовременување и подобрување на наводнува-
њето и одводнувањето и за изготвување проекти зара-
ди наводнување и одводнување и се распоредуваат за: 

Средствата од дел V точка 4.1. на оваа програма 
можат да се користат за учество во финансирањето на 
изградбата и доградбата на објектите. Во пресметков-
ната вредност на објектите влегуваат и средствата за 
истражни работи и средствата за изготвување на ин-
вестиционо-техничката документација. 

Приоритет при одобрување на средства од оваа 
програма имаат објектите чија економска оправда-
ност е понагласена. 

VI 
Средствата од дел I точка 5 во износ од 

10.600.000,00 денари ќе се користат за довршување на 
започнатите мерки и неподмирени обврски во 2000 го-
дина и за недоволно предвидени средства во 2001 годи-
на за поединечни мерки. 

VII 
1. Исплатувањето на средствата од оваа програма 

по корисници ја врши министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство врз основа на поднесени 
барања. 

Некомплетните барања нема да се разгледуваат. 
Доколку дојде до извршување на некои мерки 

предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга 
биде нецелосно реализирана, министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство во рамките на 
вкупно расположивите средства по оваа програма вр-
ши соодветна пренамена по мерки. 

2. Правата и обврските на корисниците на сред-
ства по оваа програма од дел I се утврдуваат на след-
ниот начин: 

а) министерот за земјоделство, шумарство и водос-
топанство со решение поблиску ќе го определи начи-
нот за остварување на користење на средства за дел II 
точка 1.2; дел III точките 2.1., 2.2., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 
2.10. и 2.17; 

б) со јавна набавка, за дел IV точките 3.6., 3.7., 3.9. 
и 3.10; 

в) со договор, што ќе го склучи министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство за дел II точ-
ките 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. и 1.8., за дел III точките 
2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.18., 
2.19., 2.20. и 2.21., за дел IV-точките 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 
3.5., 3.8., 3.11. и 3.12. и за дел V точките 4.1., 4.2. и 4.3. 

3. Надзор врз наменското користење на средствата 
од страна на корисниците врши Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно 
Законот за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото. 

VIII 
Средствата предвидени со оваа програма се непов-

ратни. 

IX 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2312/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

692. 
Врз основа на член 16 од Законот за минерални су-

ровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10 април 2001 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

З А 2001 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за фи-

нансирање на фундаменталните геолошки истражува-
ња и истражувања за подземни води за 2001 година, 
како и корисниците на средствата. 

II 
Средствата за финансирање на фундаменталните 

геолошки истражувања и истражувања за подземни 
води за 2001 година се утврдуваат во износ од 
25.600.000,00 (дваесет и пет милиони и шестотини ил-
јади денари) од Буџетот на Република Македонија. 

III 
Средствата за фундаменталните геолошки истра-

жувања и истражувања за подземни води ги обезбеду-
ва Републиката. Висината на средствата по одделни 
проекти што треба да се обезбедат се во зависност од 
степенот на истраженост, а се за потреба на Републи-
ката и тоа: 

- изработка на основна инженерско геолошка кар-
та (ОИГХ), основна хидрогеолошка карта (ОХГК), 
основна геолошка карта (ОГК-2) на Република Маке-
донија, геохемиска карта (ЦЕИ), основни истражува-
ња кои се од интерес на Републиката, 

- истражувања на подземни води за пиење. 

ВОДОСТОПАНСТВО 

ВИД НА МЕРКА РАСПРЕ-
ДЕЛБА 

ВКУПНО 
ДЕНАРИ 

4.1. Учество во из-
градба и доградба на 
брани за мали акуму-
лации, базени за аку-
мулирање проточни 
води, компензациони 
базени, мали хидро-
мелиоративни систе-
ми, изградба системи 
за водоснабдување 
на бачила и водопои-
ла и за рециркулаци-
ја на води. 49.000.000,00 
4.2. Учество во осов-
ременување и подоб-
рување на наводну-
вањето и одводнува-
њето. 22.000.000,00 
4.3. Учество во из-
готвување на студии 
и проекти заради из-
градба на хидросис-
теми и хидромелио-
ративни системи, за 
оценка и определу-
вање на брани под 
посебна контрола и 
учество во проучува-
ње на хидрологијата 
на водотеците зара-
ди изградба на брани 
за мали акумулации 
и мали хидромелио-
ративни системи. 9.000.000,00 
ВКУПНО: 80.000.000,00 
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IV 
Распоредот на средствата по одделни проекти ќе 

ги врши Министерството за економија, во согласност 
со постојната законска регулатива. 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-2332/1 Претседател на Владата 
10 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

693. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), согласно Одлуката на Комисија-
та за хартии од вредност донесена на седницата одр-
жана на 10.04.2001 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "ФХЛ Мермерен комбинат" АД Прилеп се 
дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 
вредност - втора емисија на 27.500 обични акции во 
вредност од 2.750.000 германски марки во денарска 
противвредност по среден курс на Народна банка на 
Република Македонија на денот на уплатата. 

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

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

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

Бр. 07-322/3 Комисија за хартии од вредност 
11 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

694. 
Врз основа на член 171 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00 и 103/00) 
и Планот за пренесување, проверка и прифаќање на 
акционерските книги од акционерските друштва во 
Заводот за платен промет на електронски запис 
("Службен весник на РМ" бр. 27/01), Комисијата за 
хартии од вредност на 10-04-2001 година го донесе 
следното 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ 
КНИГИ ВО АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА ВО РЕ-
ГИСТАРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 

1. ВОВЕД 

Со ова упатство се објаснува и разработува начинот 
и постапката за пренос на податоците од акционерски-
те книги на акционерските друштва на електронски за-
пис во Регистарот на Заводот за платен промет (во на-
тамошниот текст: ЗПП или Завод). 

Постапката на пренесување на податоците од акци-
онерските книги за акционерските друштва на елек-
тронски запис во Регистарот на акции во Заводот, се 

одвива на релација Завод-акционерско друштво - Завод 
и во обратен редослед, при проверката на внесените по-
датоци на електронскиот запис. 

Пренесувањето на податоците од акционерските 
книги на акционерските друштва на електронски запис 
во Регистарот на Заводот, задолжително поминува низ 
неколку фази на подготовка и проверка во акционер-
ските друштва и во Заводот за платен промет и тоа: 

- проверка од страна на акционерските друштва на 
податоците во своите акционерски книги; 

- увид и контрола на податоците во акционерските 
книги од страна на органите на управување на акцио-
нерските друштва и нивниот овластен ревизор; 

- внесување на податоците од акционерските книги 
на акционерските друштва на доставениот медиум од 
Заводот во форма на електронски запис; 

- увид во електронскиот запис од страна на органот 
на управување за исправноста и веродостојноста на 
пренесените податоци од акционерските книги во елек-
тронскиот запис; 

- доставување на медиумот со електронскиот запис 
на податоците до Заводот за платен промет, за провер-
ка на исправноста на доставените податоци на елек-
тронскиот запис (постапката може да се повтори пове-
ќе пати); 

- враќање на медиумот - електронскиот запис на ак-
ционерското друштво за исправка на наведените греш-
ки, пропусти и недостатоци во електронскиот запис, од-
носно потврдување на неговата исправност (постапката 
може да се повтори повеќе пати); 

- конечно доставување на електронскиот запис во 
Заводот за платен промет за внесување на податоците 
во Регистарот на Заводот за платен промет; 

- доставување на потврда за исправноста и веродос-
тојноста на внесените податоци од акционерските кни-
ги во електронскиот запис од работоводните органи на 
акционерското друштво и нивниот овластен ревизор; 

- давање на документ - исправа (потврда) од страна 
на Заводот, за прием и внес на електронскиот запис во 
Регистарот на Заводот; 

- доставување препис - листинг на акционерското 
друштво на внесените податоци од електронскиот за-
пис во Регистарот на Заводот (за изјаснување на друш-
твото за неговата исправност и веродостојност); 

- доставување извештај од акционерското друштво 
за исправноста и веродостојноста на внесените подато-
ци во Регистарот на Заводот. 

2. ФОРМА НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС НА 
МАГНЕТЕН МЕДИУМ 

Полињата во овој формат на електронскиот запис 
на магнетен медиум се наведени согласно со член 11од 
Правилникот за начинот и условите за пренесување на 
акционерските книги од акционерските друштва во 
ЗПП како овластена институција за вршење на работи 
на Централниот депозитар за хартии од вредност 
("Службен весник на РМ" бр. 27/01). Апликацијата из-
готвена од Добавувачот на Системот на Централниот 
депозитар за хартии од вредност (во натамошниот 
текст: ЦДХВ), ќе ги содржи сите подолу наведени по-
лиња, кои само малку ќе се разликуваат од полињата 
во апликацијата и тоа разликата ќе биде само во редос-
ледот. 
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(Табела 1) 
Податоци за Емисијата/ISIN* во базата на податоци за 

хартиите од вредност 
РЕФЕРЕНЦА ПОЛИЊА ПРАВИЛНИК 

ЧЛЕН 11 

1 Идентификационен 
број на Правното Лице 

8 карактери 1 

2 Назив на Правното 
Лице 

500 карактери 1 

3 Број на кат 10 карактери 1 
4 Број на влез 10 карактери 

1 

5 Број на зграда 10 карактери 

1 

6 Улица 50 карактери 

1 

7 Место (град/село) 50 карактери 

1 

8 Општина 50 карактери 

1 

9 Поштенски број 20 карактери 

1 

10 Код на земјата 2 карактери 

1 

11 ISIN 12 карактери 2 
12 Краток назив на изда-

вачот 
30 карактери 2 

13 Вид на акции 1 цифра 2 
14 Ограничувања 1000 карактери 2 
15 Број на акции во еми-

сијата 
10 цифри 3 

16 Номинален износ на 1 
акција 

20 цифри 3 

17 Вкупен номинален из-
нос на ISIN 

20 цифри 4 

18 
Кодот на валутата од 
номиналната вредност 
на ISIN 

3 карактери 4 

19 Датумот на издавање-
то на емисијата 

Датум 5 

20 Права на глас 2 цифри 
21 Котирани 1 цифра (Да=1, 

Не=0) 
22 Тикер/Код 4 карактера 
23 Стечај 1 цифра (Да=1, 

Не=0) 
24 Права 2000 карактери 
25 Услови на емисијата 2000 карактери 

*ISIN - меѓународен број за означување на карактеристиките на емисијата на акциите 
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1. Идентификационен број на Правното Лице - ова 
поле е задолжително. 

Идентификациониот број на Правното Лице се ба-
зира на матичниот број на друштвото од Заводот за 
статистика на РМ. При употреба на бројот од Заводот 
за статистика, на апликацијата автоматски ќе и биде 
додадена нула како прва цифра од бројот. 

2. Назив на Правното Лице - ова поле е задолжител-
но. Називот на Правното лице ќе биде ист како што е 
регистриран во матичниот регистар. 

3. Број на кат - полето е факултативно. Сепак, докол-
ку во адресата на компанијата е вклучен бројот на спра-
тот, должност на компанијата е да го внесе и овој број. 

4. Број на влез - полето е факултативно. Сепак, докол-
ку во адресата на компанијата е вклучен бројот на влезот, 
должност на компанијата е да го внесе и овој број. 

5. Број на зграда - полето е факултативно. Сепак, 
доколку во адресата на компанијата е вклучен бројот 
на зградата, должност на компанијата е да го внесе и 
овој број. 

6. Улица - ова поле е задолжително. 
7. Место (град/село) - и ова поле е задолжително. 
8. Општина - ова поле е факултативно. Сепак, доколку 

во адресата на компанијата е вклучен бројот на општина-
та, должност на компанијата е да ја внесе и општината. 

9. Поштенскиот број - ова поле е задолжително. 
10. Код на земјата - ова поле е задолжително. До-

колку полето не е пополнето, ќе се регистрира кодот на 
Македонија. Ќе се користи ИСО стандард за кодовите 
на земјата. 

11. ISIN - ISIN бројот е задолжителен. Овој број ќе 
го одреди Македонскиот ЦДХВ за секоја емисија. 

12. Краток назив на издавачот - полето е задолжи-
телно. Краткиот назив е кратенка од полното име на 
издавачот. 

13. Вид на акции - полето е задолжително. Ова се 
различните видови акции согласно законот, кои ќе биде 
можно да се внесат: Обични (1), Приоритетни (2), Ку-
мулативна приоритетна (3) и Партиципативна приори-
тетна (4). 

14. Ограничувања - доколку има некакви ограничу-
вања на емисијата, истите треба да се регистрираат во 
ова поле. 

15. Бројот на акции во емисијата - ова поле е задол-
жително. 

16. Номинален износ на една акција - ова поле е за-
должително. 

17. Вкупен номинален износ на ISIN - ова поле е за-
должително. Номиналната вредност која е внесена тре-
ба да биде номиналната вредност за ISIN бројот регис-
триран во поле 11. 

18. Кодот на валутата од номиналната вредност на 
ISIN - ова поле е задолжително. Ќе се користи ИСО 
стандард за кодот на валутата. 

19. Датум на издавање на емисијата - ова поле е за-
должително. Ќе биде внесен датумот на првичното из-
давање на емисијата/ISIN. 

20. Права на глас - ова поле е задолжително. Ќе се 
регистрира бројот на гласови по акција. 

21. Котирани - Да или Не. Ќе се внесе Да само до-
колку ISIN бројот е котиран на берзата. 

22. Тикер/Код - се внесува доколку ISIN има код. 
23. Стечај - Да или Не. Ќе се внесе Да само доколку 

за компанијата има тековна стечајна постапка. 
24. Права - полето е факултативно и се однесува на 

член 18 став 2 точка 15 од Законот за хартии од вред-
ност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00 и 103/00). 

25. Услови - полето е факултативно и се однесува на 
член 18 став 2 точки 7, 8, 13 и 17 од Законот за хартии 
од вредност. 

(Табела 2) 
Запис за Инвеститорот 

РЕФЕРЕНЦА ПОЛИЊА ПРАВИЛНИК 
ЧЛЕН 11 

26 Вид на Запис 1 број 
27 Личен идентификационен број 

(ЕМБГ)/Број на пасош 
30 карактера 6 

28 Државјанство 2 карактера 6 
29 Име 40 карактера 6 
30 Презиме 40 карактера 6 
31 Идентификационен број на Правното лице 20 карактера 6 
32 Назив на Правното лице 500 карактера 6 
33 Број на кат 10 карактера 6 
34 Број на влез 10 карактера 
35 Број на зграда 10 карактера 
36 Улица 50 карактера 
37 Место (град/село) 50 карактера 
38 Општина 50 карактера 
39 Поштенски број 20 карактера 
40 Код на земјата 2 карактера 
41 Број на банковната сметка 15 броја Член 11 
42 ISIN 12 карактера 2&7 
43 Број на акции 10 броја 7 
44 Извор на ограничувањето 1000 карактера 9 
45 Ограничува- Ограничување на право на глас 1 број 9 

ња Ограничување на дивиденди 1 број 
Ограничување на преносот на 
хартиите од вредност на смет-
ката (вклучувајќи купување) 

1 број 

Ограничување на преносот на 
хартии од вредност од сметката 
(вклучувајќи продавање) 

1 број 

Ограничување на било каква 
промена на имотот на сметката 
(пр. адреса и др.) 

1 број 

46 Идентификационен број на документот од За-
ложниот Регистар 

14 броја 9 
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26. Вид на Запис - полето е задолжително. "1" е воо-
бичаен запис. "0" е запис за непознати акционери. Се-
кој ISIN може да содржи само еден запис за непознати 
акционери. 

27. Личен идентификационен број (ЕМБГ)/Број на 
пасош - полето е задолжително кога имателот на смет-
ката е физичко лице. Кога имателот на акции е Маке-
донец, ќе се регистрира единствениот матичен број. До-
колку имателот на акции е странско лице, ќе се регис-
трира бројот на пасошот. За правните лица, правниот 
идентификационен број ќе се регистрира во полето 31. 

28. Државјанство - полето е задолжително за сите 
иматели на сметка, вклучувајќи ги и странските правни 
лица. Во ова поле ќе биде внесена земјата каде стран-
ското правно лице е регистрирано. 

29. Име - полето е задолжително за физичките лица. 
Името (вклучувајќи ги сите имиња со исклучок на пре-
зимето) ќе биде идентично на името регистрирано во 
Регистарот на Граѓани. 

30. Презиме - полето е задолжително за физичките 
лица. Презимето ќе биде идентично со презимето ре-
гистрирано во Регистарот на Граѓани. 

31. Идентификационен број на Правното лице - по-
лето е задолжително. 

Идентификациониот број на Правното лице се ба-
зира на матичниот број од Заводот за статистика. За 
странските правни лица ќе се користи бројот даден од 
земјата во која е регистрирано. 

32. Назив на Правно лице - полето е задолжително. 
Називот на правното лице ќе биде ист како што е ре-
гистриран во матичниот регистар. 

33. Број на кат - полето е факултативно. Сепак, до-
колку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот на 
катот, должност на компанијата е да го внесе и овој 
број. 

34. Број на влез - полето е факултативно. Сепак, до-
колку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот на 
влезот, должност на компанијата е да го внесе и овој 
број. 

35. Број на зграда - полето е факултативно. Сепак, 
доколку во адресата на инвеститорот е вклучен бројот 
на зградата, должноста на компанијата е да го внесе и 
овој број. 

36. Улица - ова поле е задолжително. 
37. Место (град/село) - ова поле е задолжително. 
38. Општина - полето е факултативно. Сепак, до-

колку во адресата на инвеститорот е вклучена општи-
ната, должност на компанијата е да го внесе и овој број. 

39. Поштенски број - ова поле е задолжително. 
40. Код на земјата - ова поле е задолжително. До-

колку полето е непополнето, ќе се регистрира кодот на 
Македонија. Ќе се користи ИСО стандард за кодовите 
на земјата. 

41. Број на банковна сметка - полето е опционално. 
Ќе се прифати само 15-цифрен број. 

Бројот на банковната сметка може да биде само 
број на Македонска банковна сметка. 

Бројот на банковната сметка ќе се користи за пла-
ќање дивиденди, камата и поврат на главницата. 

42. ISIN - ISIN бројот е задолжителен. Овој број ќе 
го одреди Македонскиот ЦДХВ за секоја емисија. 

43. Број на акции - полето е задолжително. Само 
бројот на акциите на инвеститорот во рамките на еден 
ISIN број, кој е внесен во полето 42 ќе биде регистри-
ран. Доколку поради некоја причина има ограничувања 
на некои одредени акции (на пр. залог), ограничените 
акции треба да се регистрираат на различни записи за 
инвеститор за истиот имател. Понатаму, за секој разли-
чен извор на ограничување (погледнете поле 44) треба 
да се креира посебен запис. 

44. Извор на ограничување - полето е задолжително 
доколку има ограничувања на средствата. Треба да се 
внесе правната основа за ограничувањето. 

45. Ограничувања - полето е задолжително доколку 
има ограничувања на средствата. 

Ова се различните видови ограничувања кои можат 
да се внесат на сметката. По потреба можат да се вне-
сат неколку ограничувања: 

- Ограничување на права на глас; 
- Ограничување на дивиденди; 
- Ограничување на пренос на хартии од вредност на 

сметката (вклучувајќи купување); 
- Ограничување на пренос на хартии од вредност од 

сметката (вклучувајќи продавање); 
- Ограничување на било каква промена на сметката 

(на пр. адреса и др.). 
46. Идентификационен број на документот од За-

ложниот Регистар - полето е задолжително доколку 
средството е заложено во Заложниот Регистар. Залож-
ниот Регистар ќе го издаде идентификациониот број на 
документот по барање. 

2.1. Запис за непознати инвеститори 
Може да има само еден запис за непознат инвести-

тор за секој ISIN број. Овој запис ќе ги содржи сите не-
идентификувани акционери или акционерите кои не го 
исполниле минимумот барања, опишани во поглавје 4. 

Полињата кои се потребни за записот за непознати 
инвеститори се: 

26 Вид на запис - " запис за непознати акционери". 
42 ISIN. 
43 Број на акции - износот на акциите од сите непоз-

нати акционери. 
Дополнителни информации за овој запис ќе се зе-

мат од податоците за емисијата/ISIN (Табела 1). 

3. ПОДГОТОВКА, ПРОВЕРКА И ВНЕСУВАЊЕ 
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ КНИ-
ГИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС ОД СТРАНА 
НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

Подготовката и проверката на податоците во акци-
онерските книги, акционерското друштво треба да ги 
изврши пред пренесувањето на податоците на магнет-
ниот медиум во форма на електронски запис добиен од 
Заводот за платен промет. 

Заводот за платен промет на акционерското друш-
тво, најдоцна до 01.05.2001 година, му доставува магне-
тен медиум со соодветно софтверско решение за фор-
матот на електронските записи за податоците од акцио-
нерските книги на акционерските друштва. 

По приемот на магнетниот медиум во акционерско 
друштво, во формата на електронскиот запис на кој 
треба да се пренесат податоците од акционерската 
книга, овластеното лице на акционерското друштво за 
водење и чување на акционерските книги, врши про-
верка на ажурноста, исправноста и веродостојноста на 
внесените податоци во акционерските книги, до денот 
на пренесувањето на податоците на електронскиот за-
пис на доставениот медиум. 

Овластеното лице ќе изврши и проверка на прене-
сените податоци во акционерската книга во смисла на 
тоа дали правилно е пополнета акционерската книга и 
дали ги содржи сите податоци и обрасци назначени во 
Законот за хартии од вредност, Одлуката за водење 
на акционерските книги и Правилникот за начинот на 
пренесување на акционерските книги од акционерски-
те друштва во Заводот за платен промет, како овлас-
тена институција за вршење на работи на централен 
депозитар за хартии од вредност. 

Во случај на несложување на податоците, одговор-
ните лица во акционерското друштво, се должни да ги 
усогласат податоците врз основа на правно валидни 
документи за секој акционер и вкупно за акционер-
ското друштво. 

3.1. Проверка на податоците 
Акционерското друштво пред доставувањето на 

медиумот со електронскиот запис до Регистарот во 
Заводот, ќе изврши проверка дали е извршен прави-
лен внес на податоците од акционерските книги, а по 
потреба, одговорните работници во Акционерското 
друштво можат, кога се во прашање технички грешки 
и самите да вршат исправки. 

Ако одговорните работници за водење на акцио-
нерските книги, самостојно извршат исправка на по-
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датоците, должност на акционерското друштво е пред 
доставувањето на конечните податоци во Заводот на 
магнетен медиум, да го извршат и нивното внесување. 

3.2. Внес на податоците во електронскиот запис 
По извршените подготовки и проверки од страна 

на одговорните работници за водење и чување на ак-
ционерските книги во акционерските друштва, орга-
ните на управување и овластениот ревизор на акцио-
нерското друштво, пред пренесување на податоците 
од акционерската книга на електронскиот запис, вр-
шат увид и контрола на исправноста, веродостојноста 
и законитоста на податоците во акционерските книги. 

Органот на управување по извршениот увид и кон-
трола донесува одлука за исправноста, веродостојнос-
та и законитоста на податоците и одлука за внесување 
на податоците од акционерските книги на електронс-
ки запис, а овластениот ревизор поднесува извештај за 
исправноста, веродостојноста и законитоста на внесе-
ните податоци во акционерската книга. 

По донесената одлука на органот на управување, 
овластените работници ги внесуваат податоците од 
акционерската книга на електронскиот запис на дос-
тавениот магнетен медиум од Заводот. 

Овластените лица од акционерските друштва, по-
датоците од акционерските книги, како електронски 
запис ги пренесуваат на магнетниот медиум најдоцна 
до 01.06.2001 година. 

По внесување на податоците од акционерските 
книги во електронскиот запис на доставениот магне-
тен медиум, органите на управување и овластениот 
ревизор, со увид во електронскиот запис, потврдуваат 
со писмена исправа дека пренесените податоци во 
електронскиот запис се идентични со податоците од 
акционерската книга за кои донесле одлука за пренос, 
односно извештај за исправноста и вистинитоста на 
податоците. 

По извршениот увид од страна на органот на управу-
вање, односно овластениот ревизор, работоводниот ор-
ган до Заводот за платен промет го доставува магнетни-
от медиум за проверка-тестирање, заедно со одлуката на 
Управниот одбор и извештајот на ревизорот за исправ-
носта и веродостојноста на внесените податоци. 

За предавањето на магнетниот медиум на овласте-
ното лице во Заводот, Заводот издава потврда за при-
ем со определување на број под кој ќе се изврши про-
верката на електронскиот запис. 

Акционерските друштва ги доставуваат електрон-
ските записи содржани на магнетните медиуми со по-
датоците од акционерските книги на проверка во За-
водот, почнувајќи од 01. 06. 2001 година, во согласност 
со Планот за проверка утврден и објавен од страна на 
Комисијата за хартии од вредност. 

4. ПРИЕМ И ПРОВЕРКА НА СОДРЖИНАТА 
НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ ЗАПИС 

Ќе бидат прифатени записите кои ги содржат след-
ните податоци. За физичките лица, минимумот барани 
полиња се 26, 27, 28, 29 и 30, адреса (33-40), 42 и 43. За 
правните лица, минимумот барани полиња се 26, 31, 
32, 28, адреса (33-40), 42 и 43. 

За време на пробите, ЗПП ќе ги извршува следни-
те проверки во врска со податоците за емисијата: 

- Проверка дали постои идентификациониот број 
на правното лице. Оваа проверка особено зависи од 
пристапот до Заводот за статистика на РМ; 

- Вкрстена проверка на кодот на земјата со ИСО 
стандард; 

- Проверка на должината на ISIN бројот (12 карак-
тера); 

- Проверка на видот на акциите согласно со даде-
ните опции; 

- Бројот на акциите во ISIN помножен со номинал-
ната вредност на една акција, ќе биде еднакво на вкуп-
ниот номинален износ на ISIN; 

- Вкрстена проверка на кодот на валутата за номи-
налната вредност на ISIN со ИСО стандарди. 

ЗПП ќе ги изврши и следните проверки во врска 
со записите за инвеститорите: 

- Проверка дали постои идентификациониот број 
на физичкото лице доколку имателот е регистриран 
во Македонија. Оваа проверка особено зависи од 
пристапот до Регистарот на Граѓани; 

- Вкрстена проверка на идентификациониот број 
на физичкото лице со име и презиме за македонските 
иматели, со користење на Регистарот на Граѓани; 

- Вкрстена проверка на кодот на земјата со ИСО 
стандард; 

- Проверка на должината на бројот на банковната 
сметка. Вкрстена проверка на првите три цифри од 
бројот на банковната сметка со листа на постоечките 
идентификациони броеви на банката. Проверката е во 
зависност од листата на идентификациони броеви на 
банките, која ја обезбедува Народна банка на РМ; 

- Проверка дали постои идентификационен број на 
правното лице доколку правното лице е регистрирано 
во Македонија. Оваа проверка особено зависи од 
пристапот до Заводот за статистика на РМ; 

- Проверка на должината на ISIN (12 карактера); 
- Проверка доколку ISIN бројот му припаѓа на 

друштвото; 
- Проверка на идентификациониот број на докумен-

тот од Заложниот Регистар. Оваа проверка зависи од 
листата од сите документи за залог на хартии од вред-
ност, кои се регистрирани во Заложниот Регистар; 

- Проверка на ограничувањата. 
ЗПП ќе ја провери усогласеноста на секој ISIN со 

употреба на оваа формула: 
Збирот на сите акции на инвеститорите во состав 

еден ISIN ќе биде еднаков на целиот износ на акциите 
во еден ISIN. 

Само записите кои содржат минимални барања и 
ги имаат поминато различните проверки, како што е 
погоре наведено, ќе бидат прифатени за конечната 
конверзија. Средствата кои не се прифатени ќе бидат 
регистрирани на посебен запис за непознати иматели. 
Овој запис е опишан во поглавје 2. 

Само ISIN броевите, каде усогласеноста е целосна 
(100%) и сите записи се точни, ќе бидат прифатени за 
конечна конверзија. 

(Доколку бројот на непознати акции е значаен, ак-
ционерската книга ќе биде суспендирана за тргување). 

5. ИЗВЕШТАИ ЗА ГРЕШКИТЕ 
По проверката на податоците од електронскиот 

запис, доставени на магнетниот медиум, Заводот ќе 
изготви извештај за сите воочени грешки, недостато-
ци и неправилности во пренесените податоци на елек-
тронскиот запис. 

Зависно од бројот на грешките, ќе се пристапи или 
кон нивно исправање, доколку се работи за воочливи 
технички грешки во преносот на податоците во елек-
тронскиот запис, или постапката на тестирање-про-
верка, ќе се прекине и медиумот со електронскиот за-
пис заедно со извештајот за воочените и констатирани 
грешки, недостатоци и неправилности ќе се вратат на 
работоводниот орган на акционерското друштво, за-
ради исправка на констатираните грешки, недостато-
ци и неправилности. 

Воочените грешки, доколку се од техничка приро-
да, Заводот може да ги исправи и преку директен кон-
такт со одговорните работници во акционерското 
друштво за пренос на акционерските книги, или Заво-
дот сам да ги исправи очигледните и едноставни тех-
нички грешки направени при преносот на податоците 
од акционерските книги на електронскиот запис. 

При секоја повторена проверка на електронскиот 
запис од страна на Заводот и констатирање на грешки 
во пренесените податоци од акционерските книги на 
електронскиот запис Заводот, писмено го известува 
органот на управување на акционерското друштво со 
давање рок за нивно исправање. 
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Доколку акционерските друштва најдоцна до 26. 
11. 2001 година, не достават исправни податоци од нив-
ните акционерски книги на електронскиот запис, 
електронскиот запис нема да биде пренесен во Регис-
тарот на Заводот за платен промет, а ќе биде внесен 
на посебен потсистем во Регистарот, согласно член 21 
од Правилникот за начинот на пренесување на акцио-
нерските книги од акционерските друштва во Заводот 
за платен промет како овластена институција за врше-
ње на работи на Централен депозитар за хартии од 
вредност ("Службен весник на РМ" бр. 27/01). 

6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СОПСТВЕНИКОТ 
НА АКЦИИ 

Идентификацијата (утврдувањето) на сопствени-
кот на акции се врши врз основа на ЕМБГ кога стану-
ва збор за домашни физички лица, број на пасош за 
странски физички лица, матичниот број кога се рабо-
ти за домашни правни лица и за странските правни ли-
ца бројот даден од земјата во која е регистрирано. 

Доколку врз основа на ЕМБГ, бројот на пасошот 
или матичниот број се утврди дека даденото физичко 
или правно лице веќе е запишано во регистарот на ак-
ции, тогаш се пристапува кон проверка на другите ре-
левантни податоци за сопственикот на акциите. Во 
случај на несовпаѓање на некои од другите податоци 
за сопственикот на акциите, тогаш се врши корекција 
на разликите. Исправките на разликите се вршат во 
соработка со издавачот на акциите. 

За сите постапки сврзани со постапката на иденти-
фикување на сопственикот на акциите, Заводот за 
платен промет му доставува на издавачот соодветни 
известувања во писмена форма. 

Откако ќе се изврши отстранување и на најмалата 
разлика во податоците поврзани со сопственикот на 
акциите, тогаш може да се пристапи кон пренесување 
на податоците за сопственикот на акциите во региста-
рот на акции. 

7. ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА АКЦИИ 

По проверката на податоците во електронскиот 
запис и идентификацијата на сопствениците на акции, 
се пристапува кон пренос на податоците во региста-
рот на акции во Заводот. 

Преносот на податоците се состои од внес на пода-
тоците за сопствениците на акциите и нивните сопс-
твенички позиции (број на акции). 

Преносот на податоците за сопствениците на акци-
ите и нивните сопственички позиции во регистарот на 
акции во Заводот, не може да се изврши делумно. 

Преносот на податоците за сопствениците на акци-
ите и нивните сопственички позиции во регистарот на 
акции во Заводот, се врши со датум 03. 12. 2001 годи-
на, а со состојба на денот на доставувањето на медиу-
мот со електронскиот запис во Заводот, за внесување 
во Регистарот (26 ноември 2001 година). 

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕНЕСЕНИТЕ ПОДАТО-
ЦИ ДО АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА И СОПС-
ТВЕНИЦИТЕ НА АКЦИИ 

По извршениот пренос на податоци за сопствениците 
на акциите и нивните сопственички позиции во региста-
рот на акции во Заводот, Заводот го известува секое ак-
ционерско друштво за евидентираните податоци. 

Известувањето што се доставува во акционерско-
то друштво ги содржи следниве податоци: 

- податоци за издавачот; 
- податоци за акциите; 
- податоци за сопствениците на акциите; 
- податоци за бројот на акциите (сопственички по-

зиции) за секој акционер; 
- податоци за правата на трети лица на определени 

акции. 
Акционерското друштво е должно да ги провери 

доставените податоци и најдоцна до 06. 12. 2001 годи-
на, до Заводот да достави повратно известување во 

писмена форма од органот на управување со кое се 
потврдува точноста и вистинитоста на податоците 
што се пренесени во регистарот на акции. 

Известувањето на акционерското друштво му се 
доставува исклучиво во писмена форма-копија или 
листинг од пренесените податоци. Формата на доста-
вување на известувањето зависи од количината на по-
датоците во пооделното известување. За формата на 
известувањето спогодбено одлучуваат Заводот и ак-
ционерското друштво. 

Кога известувањето се доставува до акционерско-
то друштво во писмена форма, тоа задолжително се 
изготвува во два примерока. Едниот примерок на из-
вестувањето, потпишан и заверен од одговорното ли-
це во акционерското друштво, акционерското друш-
тво го доставува во Заводот, заедно со оригиналот на 
повратното известување од органот на управување со 
кое се потврдува точноста и вистинитоста на подато-
ците што се пренесени во регистарот на акции. 

Кога известувањето се доставува до акционерско-
то друштво на магнетен медиум, во повратното извес-
тување од органот на управување со кое се потврдува 
точноста и вистинитоста на податоците што се прене-
сени во регистарот на акции, се става забелешка дека 
известувањето за пренесените податоци во регистарот 
на акции од Заводот, е добиено на магнетен медиум. 

По приемот на повратното известување од органот 
на управување со кое се потврдува точноста и вистини-
тоста на податоците што се пренесени во регистарот на 
акции, Заводот уште еднаш го известува секое акцио-
нерско друштво за конечните податоци евидентирани во 
регистарот на акции (податоци за сопствениците на ак-
циите и нивните сопственички позиции). 

Известувањето од претходниот став Заводот го вр-
ши исклучиво во писмена форма. 

Податоците за сопствениците на акциите и нивни-
те сопственички позиции кои нема да бидат потврдени 
од акционерското друштво, се ставаат на посебен пот-
систем во регистарот на акции во Заводот. 

По успешниот пренос на податоци за сопственици-
те на акциите и нивните сопственички позиции во ре-
гистарот на акции во Заводот, Заводот го известува 
поединечно секој имател на акции во рок од 7 дена. 

Известувањето од претходниот став, Заводот го 
врши исклучиво во писмена форма. 

Ова упатство ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македониј а". 

Бр. 03-361/1 Комисија за хартии од вредност 
11 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

695. 
Врз основа на член 26 став 5 од Законот за држав-

ната ревизија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 65/97), главниот државен ревизор донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО И 
ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕТО 
НА ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО 

ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пола-
гање на испитот, формата и содржината на уверение-
то и висината на трошоците за полагањето на испитот 
за стекнување на звањето овластен државен ревизор. 

Член 2 
Испитот се полага според програма што ги опфаќа 

предметите од следниот наставен план: Сметководс-
твено и финансиско известување; Сметководство на 
државни и непрофитни организации; Методологија на 
ревизијата, законска и професионална регулатива 
(прописи и стандарди); Основни информациони техно-
логии за ревизијата; Кодекс на етика за професионал-
ни сметководители и ревизори. 
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Член 3 
Испитот се полага пред испитна комисија (во ната-

мошниот текст: Комисија) која е составена од пет чле-
на. Комисијата со решение ја именува главниот држа-
вен ревизор. 

Од редот на комисијата се избира претседател на 
комисијата. 

Комисијата има секретар. 
Претседателот, членовите и секретарот на Коми-

сијата имаат свои заменици. 
Член 4 

Кандидатот кој стекнал звање овластен ревизор 
според Законот за ревизијата ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 65/97, 27/2000) испитот го 
полага по програма која ги опфаќа предметите од 
следниот наставен план: Сметководствено и финанси-
ско известување; Сметководство на државни и непро-
фитни организации; Методологија на ревизијата; За-
конска и професионална регулатива (прописи и стан-
дарди - само делот на меѓународните стандарди за ре-
визија и стандардите на и Н т О с А и ) . 

Член 5 
Полагањето на испитот се изведува во Државниот 

завод за ревизија. 
Член 6 

Комисијата со оглас во дневен печат ги известува 
заинтересираните кандидати за временскиот термин 
на полагање на испитот. Испитот ќе се организира 
според потреба. 

Член 7 
Пријавата за полагање на испитот се поднесува до 

Државниот завод за ревизија. 
Пријавата за полагање на испитот содржи: 
1. Име и презиме; 
2. Датум и место на раѓање; 
3. Адреса на живеење; 
4. Единствен матичен број на граѓанинот. 
Со пријавата кандидатот ги доставува следните до-

кументи: 
1. Диплома за завршен Економски факултет или Пра-

вен факултет или диплома што е еквивалентна на нив. 
2. Потврда за работно искуство; 
3. Уверение за државјанство и 
4. Уверение за неосудуван. 
Документите од точките 1, 2, 3 и 4 од став 2 на овој 

член се приложуваат во оригинал, односно заверена 
фотокопија или препис. 

Член 8 
Кандидатот кој поднел пријава за полагање на ис-

питот може да се откаже од полагањето на испитот, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за полагање на 
испитот. 

На кандидатот кој не се јави на испитот на кој што 
бил уредно повикан, а навремено не го известил Др-
жавниот завод за ревизија дека се откажува од испи-
тот, платениот надоместок за полагање на испитот не 
му се враќа. 

Член 9 
За текот на испитот секретарот на Комисијата во-

ди записник, во кој се внесуваат следните податоци: 
1. Составот на Комисијата; 
2. Име и презиме на кандидатот; 
3. Датум на полагање на испитот; 
4. Испитните прашања поставени на кандидатот; и 
5. Одлука на Комисијата за постигнатиот успех на 

кандидатот на испитот. 
Записникот го потпишува претседателот на Коми-

сијата и секретарот на Комисијата. 
Член 10 

Испитот се полага писмено, а по одлука на Коми-
сијата и усмено. 

Пред почетокот на полагањето на испитот, секре-
тарот на Комисијата го утврдува идентитетот на кан-
дидатите кои полагаат. 

Секретарот на Комисијата, во присуство на прет-
седателот и членовите на Комисијата, им ги врачува 
на секој од кандидатите одделно испитните прашања, 
односно писмениот тест, кои се во затворен запечатен 
плик. 

На писмениот дел од испитот присуствуваат само 
Комисијата и кандидатите кои полагаат. 

За време на полагање на писмениот дел на испи-
тот, не е дозволено договарање меѓу кандидатите, ко-
ристење на недозволени средства, ниту напуштање на 
просторијата во која се изведува полагањето. 

Член 11 
Времетраењето на писмениот дел од испитот не 

може да биде подолго од 2 дена, а времетраењето на 
тестот не може да биде подолго од 6 часа дневно. 

Кандидатот писмената задача ја предава во време-
то определено за полагање на испитот, сметано од 
приемот на писмениот тест. 

Кандидатот кој во времето од став 1 не ја изработи 
писмената задача, истата ја предава на Комисијата во 
состојба до која дошол. 

Член 12 
Комисијата ги прегледува писмените задачи и оце-

нува дали кандидатот ќе се повика на усмен дел од ис-
питот. 

Член 13 
Усниот дел од испитот се полага по правило исти-

от, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на полагањето 
на писмениот дел од испитот. 

На усниот дел од испитот редоследот на испитува-
њето го утврдува претседателот на Комисијата. 

Член 14 
Кандидатот кој нема да дојде да го полага усниот 

дел од испитот или дојде, а не полага, се смета дека ис-
питот не го полагал. 

Кандидатот кој ги примил прашањата од усниот 
дел од испитот и се откаже од полагање, се смета дека 
испитот не го положил. 

Член 15 
Успехот на кандидатот Комисијата го оценува 

описно според резултатите кои тој ги покажал на ис-
питот и тоа како: "положил" или "не положил". 

Член 16 
Кандидатот кој не го положил испитот може исти-

от повторно да го полага. 
Кандидатот кој не го положил испитот од прог-

рамското подрачје Методологија на ревизијата има 
право на поправен испит. 

Комисијата го определува терминот за поправен 
испит. 

Член 17 
За кандидатите кои го положиле испитот за овлас-

тен државен ревизор, во Државниот завод за ревизија 
се води евиденција. 

Член 18 
На кандидатот кој го положил испитот за овластен 

државен ревизор (ОДР) Државниот завод за ревизија 
му издава Уверение. 

Член 19 
Образецот на уверението за овластен државен ре-

визор (ОДР) содржи грб на Република Македонија, 
натпис "Република Македонија", "Државен завод за 
ревизија", име и презиме на лицето кое го полагало 
испитот за овластен државен ревизор, единствен ма-
тичен број, место и година на раѓање, денот на поло-
жување на испитот и стекнување со звање овластен 
државен ревизор пред Комисијата на Државниот за-
вод за ревизија според Правилникот и Програмата до-
несени од Главниот државен ревизор, бројот под кој е 
евидентиран во Државниот завод за ревизија и потпис 
на Главниот државен ревизор. 
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несени од Главниот државен ревизор, бројот под кој е 
евидентиран во Државниот завод за ревизија и потпис 
на Главниот државен ревизор. 

Образецот е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

Член 20 
Висината на трошоците ја пропишува главниот др-

жавен ревизор. 
Трошоците за полагање на испитот ги опфаќаат 

материјалните расходи потребни за организација на 
испитот, надомест за членовите на Комисијата и соод-
ветни давачки предвидени со Законот. 

Член 21 
Трошоците за полагање на испитот се плаќаат од-

напред. 

Член 22 
Лицата кои се стекнале со звање овластен државен 

ревизор (ОДР) според член 27 став 1 од Законот за др-
жавната ревизија ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 65/97) немаат обврска да полагаат испит 
според одредбите на овој правилник. 

Член 23 
Кандидатот кој го стекнал звањето овластен држа-

вен ревизор треба перманентно да ги следи промените 
во дејноста во функција на професионална компетен-
тност, согласно Кодексот за етика на професионални-
те сметководители на Меѓународната федерација на 
сметководители (IFAC). 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 01-41/7 Главен државен ревизор, 
13 април 2001 година Методија Тошевски, с.р. 

Скопје 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за држав-
на ревизија ("Службен весник на Република Македо-
нија", бр. 65/97), главниот државен ревизор издава 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

Лицето , со Е М Б Г , роден 
година во , на ден пред 

Комисија на Државниот завод за ревизија го положи 
испитот за овластен државен ревизор според Правил-
никот и Програмата донесени од главниот државен 
ревизор и се стекна со звање овластен државен реви-
зор (ОДР). 

Именуваниот на кој му е издадено уверение за ов-
ластен државен ревизор (ОДР) е евидентиран во Др-
жавниот завод за ревизија под број за 
година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О С Н О В Е Н СУД СКОПЈЕ I - С К О П Ј Е 
На недвижост - спрат од куќа која се наоѓа во Ско-

пје на ул."Лазар Личеновски" бр. 3-4, во површина од 
81 м2, видно од ИЛ бр. 40004 од 19.01.1996 година, ре-
шение О.бр. 362/95 од 26.04.1995 година и решение 

ВПП бр. 232/94 од 28.06.1995 година на Општински суд 
Скопје I - Скопје, а со почетна цена од 1.411.654,00 де-
нари. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 24.04.2001 година во 10.30 часот во Основниот 
суд Скопје I - Скопје - барака на извршното одделение 
соба бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 
од утврдената почетна цена на недвижноста, а во бла-
гајната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7963) 

О С Н О В Е Н СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак 

по тужба на тужителот Наумовски Дамјан од Скопје, 
против тужената Наумовска Будимка која се наоѓа со 
непозната адреса во СРЈугославија. 

Се повикува тужената Наумовска Будимка која се 
наоѓа со непозната адреса во СРЈугославија, во рок од 
30 дена по објавување на огласот да се јави лично во 
судот или со писмен поднесок да го извести судот за 
нејзиното живеалиште во спротивно, судот ќе и поста-
ви привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе 
ги штити нејзините права и интереси во постапката до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П.бр. 
953/00. (7902) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен 

предмет П.бр. 1142/00 по тужба на тужителот Гани 
Баки од с.Црквино, против тужената Улорија Жанета 
од Албанија, сега со непозната адреса на живеење, за 
развод на брак. 

Се повикува тужената Улорија Жанета да во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот, пристапи во су-
дот заради прием на тужба и покана за расправа која 
дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок 
да постави свој полномошник што ќе ги застапува неј-
зините интереси. Во спротивно, доколку во наведени-
от рок не се јави и не постави свој полномошник, за 
привремен застапник на тужената се одредува струч-
ниот соработник во Основниот суд во Велес, Валенти-
на Перчинковска - Стојанова, која ќе ги има сите пра-
ва и должности на законски застапник по споменатиот 
предмет, се додека тужената или нејзин полномошник 
не се јави пред судот, односно се додека органот за 
старателство не го извести судот дека поставил свој 
старател, а согласно член 79 став 2 точка 4 од З П П . 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1142/00. (7816) 
О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР 

По тужба на тужителот Дервиши Сејдин Меџит од 
с.Добридол, против тужените Бакији вд. Казим Хари-
је, Мухамет, Незир, Самир и Саќип сите од с.Мала Ре-
чица - Тетово, сега со непозната адреса во Р Хрватска, 
со основ утврдување на право на сопственост, по осн-
ов на усмен договор на купопродажба, вредноста не-
определена. Пред овој суд заведен е граѓанскиот пред-
мет П.бр. 143/01. 

Се повикуваат тужените Бакији вд. Казим Харије, 
Мухамет, Незир, Самир и Саќип сите од с.Мала Речи-
ца - Тетово, сега со непозната адреса во Р Хрватска, 
да се јават во судот, да достават точни адреси или да 
овластат полномошник кој ќе ги застапува во постап-
ката, до окончување на истата. 

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена суд-
от по службена должност во постапката ќе им постави 
привремен застапник. 

Како привремен застапник ќе им биде поставен ад-
вокатот Кирко Михајлоски од Гостивар, кој ќе ги 
штити нивните права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 143/01. (7826) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнич-

на постапка по тужба на тужителот Ристиќ Правда од 
Куманово, ул."Кирил и Методија" бр. 8, Куманово, 
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Со оглед да тужениот е со непознато претстојува-
лиште судот му поставува привремен застапник и тоа 
Мирјана Стојковска адвокат од Куманово која ќе го 
застапува тужениот во постапката се додека тужениот 
или неговиот полномошник не се појават пред судот 
односно додека Центарот за социјални работи не го 
извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, В.П.бр. 1715/00. 
(7847) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор по тужбата на тужител-

от Мисими Сејфидин од с.Урвич, против тужениот Му-
стафи Ќазим од Тетово, ул."Леник" бр. 103, за збога-
тување без основ, сега со непозната адреса во Босна. 

Се повикува тужениот Мустафи Ќазим да се јави 
пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на оглас-
от или ангажира свој полномошник кој ќе го застапу-
ва по предметот, во спротивно по протекот на овој 
рок судот преку Центарот за социјални работи - Тето-
во ќе бара одредување на времен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси до правосилното 
окончување на постапката по предметот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 24/01. (7848) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 349/2001, од 05.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 007382, го запиша во трговскиот ре-
гистар уписот на План за припојување на Друштво за 
производство, угостителство и трговија на АД Жито 
Битола "Магнолија" ДООЕЛ Битола. 

Запишување на Планот за припојување на Друш-
твото за производство, угостителство и трговија на 
АД Жито Битола "Магнолија" Битола кон "Жито Би-
тола" АД Битола, заведен под бр. 02-376/2 од 
13.03.2001 година. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
349/2001. (8008) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7037/2000, на регистарска влошка бр. 
02036030?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежниш-
тво, трговија и услуги НИКИ Николина ДООЕЛ увоз-
извоз, бул. "Авној" бр. 20/2-12, Скопје. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/3, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, консигнациони работи со странство, малог-
раничен промет со соседните земји, меѓународна шпе-
диција, застапување на странски фирми, изведување 
на градежни работи во странство. 

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

За обврските отворени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Николина Маневска, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7037/2000. (771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6848/2000, на регистарска влошка бр. 
02035060?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 

основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги 
ОРБИТА ТАБАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 79/1-8. 

Фирма: Друштво за трговија и услуги ОРБИТА 
ТАБАК експорт-импорт ДООЕЛ Скопје. 

Седиште: ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 79/1-8. 
Основач: Петар Аврамовски од Скопје, ул. "Миха-

ил Глинка" бр. 5-б. 
Друштвото е основано со изјава за основање од 20 

ноември 2000 година. 
Дејности: 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 16.00, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 
70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, малогра-
ничен промет со Р. Грција, Р. Албанија и Р. Бугарија и 
консигнација. 

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

За обврските со трети лица друштвото одговара со 
сите свои средства - друштво со ограничена одговор-
ност едно лице. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува управителот Петар Аврамовски од 
Скопје, ул. "Михаил Глинка" бр. 5-б, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6848/2000. (773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6932/2000, на регистарска влошка бр. 02036064?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за градежништво, инженеринг и услуги ИНТ 
ИНЖЕНЕРИНГ Мартин и Томислав ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. "Страшо Пинџур" бр. 7. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 22.24, 22.25, 22.32, 22.33, 25.23, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
26.70, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.63, 29.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.70, 52.12, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.61, 
92.62, 52.11, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Гр-
ција и СРЈ, реекспорт, консигнација, меѓународна 
шпедиција, туристичко угостителски услуги во стран-
ство, застапување и претставување во прометот со 
стоки и услуги во странство, меѓународен транспорт 
на стоки и патници, изведување инвестициони работи 
во странство и отстапување на инвестициони работи 
на странско лице, посредување во прометот со стоки и 
услуги, компензациони работи, услуги на контрола на 
квалитетот и квантитетот при извоз и увоз на стоки, 
организирање на меѓународни саеми. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Мартин Скуманов, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6932/2000. (775) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение П.Ст.бр. 82/01 од 04.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешна и надоворешна трговија "МАК POM КО-
МЕРЦ" ПО од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. Б-3-
I-32 со жиро сметка 40120-601-302273 па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна поста-
пка над должникот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение !.Ст.бр. 13/01 од 05.03.2001 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и угостителство "ДАЈ - ДАМ - КОМЕРЦ" ув-
оз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 2/43 со 
жиро сметка 40100-601-119804 и истата не се спроведу-
ва па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и угостителство "ДАЈ - ДАМ 
- КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Рузвел-
това" бр. 2/43 со жиро сметка 40100-601-119804, се зак-
лучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд II. Ст.бр. 272/00 од 04.04.2001 годи-
на отворена е стечајна постапка над должникот Хо-
телско угостителско претпријатие "МЕТРОПОЛ" АД 
со мешовита сопственост Скопје, со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бб, Скопје и број на жиро сметка 
40100-601-427. 

За стечаен управник се определува Ацо Петров од 
Скопје со адреса ул."Рузвелтова" бр. 1/3. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) да ги пријават своите побарува-
ња во рок од 30 дена кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
за 30.05.2001 година во 10.30 часот во соба бр. 44 во зг-
радата на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7837) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 31/01 од 05.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Друштво за трговија 
и услуги "БОБИ ПРОМ - 96" Сузана ДООЕЛ Скопје, 
со седиште на ул. "Маџари" бр. 10/9, со жиро сметка 
бр. 40110-601-386626 како и број на регистарска влош-
ка 02021954?-8-01-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за 
трговија и услуги "БОБИ ПРОМ - 96" Сузана 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. (7777) 

чува стечајна постапка над должникот АД "СКО-
ЛИТ" Скопје, со седиште на ул."15-ти Корпус", со жи-
ро сметка бр. 40100-601-20808. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот при Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7625) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 161/00 од 05.03.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
"КАПИТОЛ ТРАДЕ" ДОО Скопје, со седиште на 
бул."Јане Сандански" бр. 90-2-9, со жиро сметка бр. 
40100-601-339055 и број на регистарска влошка 1- 
60870-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "КАПИ-
ТОЛ ТРАДЕ" 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. (7724) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 58/01 од 21.03.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, услуги и трговија на големо и мало "КОМ-
ПАНИЈА КАПИТОЛ" ДООЕЛ Игор Скопје, со седи-
ште на бул."Јане Сандански" бр. 90/2-9, со жиро смет-
ка бр. 40100-601-414756 и број на регистарска влошка 
02005887?-8-03-000 при регистарот на Основен суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отво-
рената стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
"КОМПАНИЈА КАПИТОЛ" ДООЕЛ Игор 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. (7722) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 97/01 од 06.04.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет на големо и мало, угостителство и туризам 
"ВИОР" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Алекса Дунд-
иќ" бр. 227 б, со жиро сметка бр. 40100-601-26682 и бр-
ој на регистарска влошка 1-3092-0-0-0 при регистарот 
на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спро-
ве дува, па отворената стечајна постапка над должник-
от Претпријатие за промет на големо и мало, угости-
телство и туризам "ВИОР" ЦО 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. (7675) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 67/01 
од 28.03.2001 година предлогот поднесен од стечајниот 
должник за отворање на стечајна постапка го усвои. 

Се отвора стечајна постапка над должникот АД 
Фринко ДОО Комерцијални ладилни постројки од Би-
тола, дејност производство со жиро сметка бр. 40300- 
601-12893 при ЗПП филијала Битола. 

За стечаен судија се определува Симеон Шопов су-
дија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот 
совет. 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр. 65/96 од 02.04.2001 година, се заклу-
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За стечаен управник се определува Андреј Попов-
ски дипл.економист од Битола, ул."Климент Охрид-
ски" бр. 54. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен ве-
сник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник на адреса на должникот ДОО "Ко-
мерцијални ладилни постројки" Битола. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитувања и утврдување 
на пријавените побарувања (испитно рочиште) како и 
рочиште за одлучување на натамошниот тек за стечај-
ната постапка (извештајно рочиште) за ден 07.05.2001 
година во 12.00 часот судница бр. 7 при Основниот суд 
во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (7610) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 66/01 
од 29.03.2001 година над Претпријатие "Такси МЦ-
ЦВЕ" Битола, ул."Даме Груев" бр. 78, со дејност услу-
жна, жиро сметка 40300-601-78560 при ЗПП Битола 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7611) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 74/01 
од 05.04.2001 година над ПП за трговија на големо и 
мало и услуги "СТЕВЕ ПРОМ" увоз-извоз с. Струго-
во, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-80742 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7681) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 237/00 
од 05.04.2001 година над ДООЕЛ "АЛКА КОМЕРЦ" 
Битола, ул."Партизанска" бр. 87/18, со дејност тргови-
ја, жиро сметка 40300-601-18353 при ЗПП Битола от-
вори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7683) 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 76/01 

од 05.04.2001 година над ДОО "МЕГАПЛАСТ" Бито-
ла, ул."Превалец" бр. 16, со дејност производство, жи-
ро сметка 40300-603-4933 при ЗПП Битола отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7658) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 79/01 
од 05.04.2001 година над ПП "ЏАРЛИЈА" Битола, ул. 
"Игнат Атанасовски" бр. 27/14, со дејност услужна, 
жиро сметка 40300-601-56117 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7687) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 13/01 
од 09.02.2001 година над Земјоделска услужна задруга 
"АГРОМЕДИУМ" Битола, ул."Сисак" бр. 43, со деј-
ност трговија, отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (7809) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 28/00 од 21.03.2001 година, се по-
ведува претходна постапка на постапката за утврдува-
ње на причините отворање на стечајна постапка над 
должникот АД "АЛУМОСИЛИКАТ-СИЛИКА" од 
Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-64152. 

За стечаен судија се определува Зоран Михајлоски 
- судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајната постапка на ден 
09.05.2001 година во 11.00 часот, сала бр. II на овој суд. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува 

Драган Филипоски од Гостивар, ул."Кеј Вардар" бб, 
Гостивар. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водење на претпријатието на должникот се 
до донесување на одлука за отворање на стечајна пос-
тапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни должници и гара-
нти без одлагање да ги исполнат своите обврски пре-
ма должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија, како и да му допушти увид во трговските 
книги и неговата деловна документација. 

Се определува општа забрана за располагање со 
имотот на должникот односно располагањето со имо-
тот на должникот можно е само со претходна дозвола 
на стечајниот судија или на привремениот стечаен уп-
равник. 

Се забранува исплата од сметката на должникот. 
Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд во Гостивар. (7396) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 6/01 од 26.03.2001 година отворе-
на е стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, промет и услуги експорт-импорт "МАК-
РО ТЕКС" ЦО с.Долна Бањица-Гостиварско, но иста-
та не се спроведува, па отворената стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за трговија, промет и ус-
луги експорт-импорт "МАКРО ТЕКС" ЦО с.Долна 
Бањица-Гостиварско, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (7690) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 6/01 од 27.02.2001 година е отворена стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за надво-
решна и внатрешна трговија на големо и мало "ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ" ЦО од Куманово, ул."Трст" бр. 
39, со жиро сметка бр. 40900-601-6441 при ЗПП Кума-
ново. 

За стечаен судија е определена Невена Стојановиќ 
член на стечаен совет. 

За стечаен управник е именуван Јане Цветковски 
од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30, тел. 27- 
379. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања пред стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 

Со повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги намират кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители ис-
питно рочиште за испитување и утврдување на прија-
вените побарувања и рочиште на собрание на довери-
тели на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучат за натамошниот 
тек на постапката. Извештајното рочиште ќе се одр-
жи на ден 08.05.2001 година во 09.00 часот во соба бр. 
90/2 при овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (6526) 



18 април 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 29 - Стр. 2283 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 19/01 од 09.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ДПУТ 
"СТАР КОМЕРЦ" Горан ДООЕЛ експорт-импорт 
Неготино, ул. "Ило Виларов" бр. 10, но истата не се 
спроведува поради немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7817) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 75/00 од 09.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПТ "ТИМ 
КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз Неготино, ул."Антигона" 
бр. 25, но истата не се спроведува поради немање на 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7818) 

за градежни материјали во мешовита сопственост "8-
ми Ноември" АД Неготино донесена од Управниот 
одбор на рочиштето одржано на ден 03.04.2001 година 
од доверителите чии побарувања изнесуваа повеќе од 
половината на побарувањата на сите доверители, спо-
ред која програма претпријатието за градежни мате-
ријали во мешовита сопственост "8-ми Ноември" АД 
Неготино се организира во Акционерското друштво 
со претворање на побарувањата на доверителите во 
траен влог во претпријатието во комбинација со про-
дажба на идеален дел од претпријатието. 

Мерките во Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација со мерки за консолидација на 
Претпријатието за градежни материјали во мешови-
та сопственост "8-ми Ноември" АД Неготино имаат 
правно дејствие према сите доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7824) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 9/01 од 09.04.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник ППТТ "БО-
ЕЛ-97" ЦО експорт-импорт Кавадарци, ул."Киро Спа-
нџов" бр. 14, но истата не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7820) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 8/01 од 09.04.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник УТП "МАК-
БЕЛ-ЧЕНЧ" ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул."Страшо 
Пинџур" бр. 59-б-11, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7821) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 12/01 од 09.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ 
"БРАДЕРС КОМ" ДОО експорт-импорт Неготино, 
ул. "Антигона" бр. 2, но истата не се спроведува пора-
ди немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7822) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 13/01 од 09.04.2001 година се отвора сте-
чајна постапка над стечајниот должник Трговско дру-
штво за производство, трговија и услуги "ХАРДИ 
КОМЕРЦ" експорт-импорт ДООЕЛ ул. "Шишка" бр. 
1, Кавадарци со жиро сметка бр. 41620-601-24513. 

За стечаен судија се определува Јордан Давков, су-
дија на овој суд и член на стечајниот совет. 

За стечен управник се определува Вукица Стефа-
нова, ул."Боро Ваташки" бр. 23, с.Ваташа, Кавадарци, 
тел. 410-134. 

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

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за собир на доверителите за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката кое ќе се одржи на 07.05.2001 година во 09.00 час-
от, во соба бр. 27. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7823) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 225/97 од 03.04.2001 година е прифатена 
Програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација со мерки за консолидација на претпријатието 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 21/01 од 04.04.2001 година е отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник Претприја-
тие во приватна сопственост за производство и услуги 
"ХРИМИЛЕКС" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул."7-ми 
Септември" бр. 70, но истата не се спроведува поради 
немање на имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (7825) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 42/01 од 04.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ППСТТ 
"ЕЛИЈОНД" п.о. увоз-извоз од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-28528 што се води при ЗПП Фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7692) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 32/01 од 26.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија, услуги и производство "ГОКИПРОМ - Л" 
Глигорчо Ичев и други јтд од с. Турново, општина Бо-
силово, со жиро сметка бр. 41300-601-69185 што се во-
ди при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата 
да не се спроведува поради немање на имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регис-
тарот на претпријатија по правосилноста на решението. 

Од Основниот суд во Струмица. (7695) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 44/01 од 29.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец "Сапунџиева Ристо Валентина" т.п. од с.Ве-
љуса, општина Струмица, со жиро сметка бр. 41300- 
601-63017 што се води при ЗПП Филијала Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради нема-
ње на имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
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ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7697) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 24/01 од 27.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија на големо и мало увоз-из-
воз и услуги "АТОМИК" ДООЕЛ од Струмица, со 
жиро сметка бр. 41300-601-71260 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се сп-
роведува поради немање на имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7698) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 31/01 од 26.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија "МАРГАРИТА" ДООЕЛ увоз-извоз од с. 
Ново Коњарево, општина Ново Село, 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 преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7701) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 13/01 од 29.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП 
"ЏУМБО" увоз-извоз п.о. од Струмица, со жиро смет-
ка бр. 41300-601-46491 што се води при ЗПП Филијала 
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 преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од реги-
старот на претпријатија по правосилноста на решени-
ето. 

Од Основниот суд во Струмица. (7702) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 26/01 од 30.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ 
"САНИ И ГЕНИ КОМПАНИ" ДОО од с.Гечерлија, 
општина Босилово, со жиро сметка бр. 41300-601- 
71923 што се води при ЗПП Филијала 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 преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од регис-
тарот на претпријатија по правосилноста на решението. 

Од Основниот суд во Струмица. (7706) 

ЛИКВИДАЦИИ I 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд II.Л.бр. 116/2001 од 29.03.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет на големо и мало "САБИНА 95" 
експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Чегевара" 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. (7507) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 853/2000 од 30.11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за музички дејности, трговија и услуги 
"ЊУСПЕЈПЕР РЕКОРДС" ДОО од Скопје, ул. "Ше-
кспирова" бр. 3-1/7, Скопје, со жиро сметка бр. 40120- 
603-25526. 

За ликвидатор се определува лицето Тунџај Хасан-
беговиќ, ул."Стив Наумов" бр. 22/1-6 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. (7451) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 86/2001 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ПЕЈА" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Трифун Пановски" 
бр. 5-2/2, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Пешиќ Јад-
ранка, ул."Трифун Пановски" бр. 5-2/2 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 
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. (7530) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 35/2001 од 29.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, проектирање и трго-
вија "ПОЛИ ПРОЈЕКТ" експорт-импорт ДОО од 
Скопје, ул. "Живко Брајковски" бр. 217, Гостивар, со 
жиро сметка бр. 41510-601-35321. 

За ликвидатор се определува лицето Јулијана Рис-
тевска, ул."Дебарца" бр. 11, тел. 238-282. 

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. (7455) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 9/2001 од 05.02.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПЕН КОМЕРЦ" 
ПО експорт-импорт од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 
91, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-331863. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул."АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје, тел. 454-154. 

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. (7678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 6/2001 од 29.01.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во приватна споственост за промет на 
големо и мало увоз-извоз "МАБИ - КОМЕРЦ" експо-
рт-импорт од Скопје, бул. "Јане Сандански" зграда 84, 
влез 3/12, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-76181. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски, ул. "АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје, тел. 454-154. 

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. (7677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1529/2000 од 13.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
"ВАТА - ЕКСИМ" Шаип ДООЕЛ увоз-извоз од Ско-
пје, бул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/4, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-348584. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Бо-
жиновски, ул."Ордан Чопела" бр. 116 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. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7759) 

Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"МАР - МИ" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Леско-
вачка" бр. 54/11, Скопје, со жиро сметка бр. 40900-601- 
45153. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул."3 МУБ" бр. 67-ц/9. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7807) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 61/2000 
од 30.03.2001 година отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието во приватна сопственост за трго-
вија "МАДОНА" п.о. Штип, ул."Светиниколска" бр. 
4, и истото поради немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Штип. (7632) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 212/2000 
од 27.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Услужно, трговско претпријатие "ПРО-ИНВЕ-
СТ" увоз-извоз Струмица, но поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7711) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 196/2000 
од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Претпријатие за производство на големо и ма-
ло "МОДЕСТИ" Кочани, но поради немање на мате-
ријални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 899/2000 од 15.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "СТЕЛА" увоз-из-
воз ДОО од Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 144 а, 
Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-189336. 

За ликвидатор се определува лицето Марјанчо Ја-
невски, ул."Жарко Зрењанин" бр. 144-а 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. (7773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1135/99 од 02.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 18/2001 
од 16.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Претпријатие за трговија на големо и мало со 
увоз "МАРАТОН" со ПО Струмица, но поради нема-
ње на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7713) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 156/2000 
од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Претпријатие за промет на големо и мало увоз-
извоз "ЗОДИЈАК" п.о. Делчево, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 
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По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7714) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 248/2000 
од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Претпријатието за произвдоство, промет и ус-
луги "ХЕМЛОК" Св.Николе, но поради немање на 
материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7715) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 252/2000 
од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка 
над Младинска задруга "ЕЛАН" Штип, но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7716) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр. 130/2000 
од 19.03.2001 година е отворена ликвидациона постап-
ка над Претпријатие за производство, услуги и тргови-
ја "ИРЕНА" Штип, но поради немање на материјални 
средства постапката се заклучува. 

По правосилноста на решението ликвидациониот 
должникот да се брише од регистар на претпријатија 
што се води при Основниот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Штип. (7717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 1137/99, донесено од овој суд на 
06.04.2001 година е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство, трговија и услуги "АЛ-
АН" увоз-извоз ДОО од Скопје, бул."Јане Сандански" 
бр. 38/1-12, и жиро сметка 40100-601-220692 и истото се 
брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение I.Л.бр. 1265/99, донесено од овој суд на 
06.04.2001 година е завршена ликвидацијата над Трго-
вското претпријатие "ЦЕНТРО ИМПЕКС" ДОО од 
Скопје, ул."Народни Херои" бр. 11, и жиро сметка 
40100-601-191037 и истото се брише од регистарот на 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 749/01 од 23.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 020011788?-
3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство, трговија и услуги 
"ФИЛКО" Филип и други ДОО експорт-импорт Ско-
пје, ул. "Даме Груев" бр. 3/5-4. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија и услуги "ФИЛ-
КО" Филип и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Даме Груев" бр. 3/5-4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 356/01 од 15.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02017797?-
8-03-000 запишувањето на ликвидатор и престанок со 
работа на Друштво за производство, услуги и трговија 
"ХАМЕРЛЕС" Момчило ДООЕЛ увоз-извоз Кумано-
во, ул."Благе И.Гуне" бр. 31. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7658) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 817/01 од 29.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02017360?-
8-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за промет и услуги "АУТОСТАР" 
Повер Девелопменте Интернационал ДООЕЛ Скопје, 
ул."Беласица" бб. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за промет и услуги "АУТОСТАР" Повер 
Девелопменте Интернационал ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Беласица" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 3078/00 од 09.03.2001 година ја запиша во тр-
говскиот регистар на регистарска влошка бр. 
02016290?-8-03-000 запишување на ликвидатор и прес-
танок со работа на Друштво за промет и услуги 
"МОНТАНА" Павле Глигоровски ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Разловачко востание" бр. 2А-1/14. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за промет и услуги "МОНТАНА" Павле 
Глигоровски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Разло-
вачко востание" бр. 2А-1/14. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 481/01 од 13.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02007252?-
8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство, промет и услуги 
"СОЊА КОМЕРЦ" Манчо ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15 а. 

Запишување на ликвидатор и престанок на Друшт-
во за производство, промет и услуги "СОЊА КОМЕ-
РЦ" Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Ста-
евска" бр. 15 а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 333/01 од 05.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 020024348?-
8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство, трговија и услуги 
"МЕРИ" Ахмет ДООЕЛ Скопје, ул. "Вашингтонска" 
бр. 53 а. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија и услуги "МЕ-
РИ" Ахмет ДООЕЛ Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 
53 а. 

Ликвидатор Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 
"Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 495/01 од 12.03.2001 година ја запиша во тргов-
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скиот регистар на регистарска влошка бр. 02022608?-
3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство, трговија и услуги 
"БОН ЏОРНО" Беким и Бленди ДОО увоз-извоз 
Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-17. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за производство, трговија и услуги "БОН 
ЏОРНО" Беким и Бленди ДОО увоз-извоз Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 104/4-17. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7663) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 3114/00 од 26.03.2001 година ја запиша во тр-
говскиот регистар на регистарска влошка бр. 
02032110?-8-01-000 запишување на ликвидатор и прес-
танок со работа на Друштво за трговија и услуги 
"ТИМ" Јелисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Мирче Моцан" бр. 30. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за трговија и услуги "ТИМ" Јелисавета 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мирче Мацан" бр. 30. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 416/01 од 08.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02008485?-
8-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство, промет и услуги 
"ЈО - КИ ПРОМЕТ" Киро ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 4-а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 411/01 од 14.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02014148?-
8-01-000 бришење на Друштво за трговија, транспорт 
и услуги "ФИЛИП - 94" Моме ДООЕЛ експорт-импо-
рт Скопје, ул. "Сава Михајлов" бр. 56. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за трговија, транспорт и услуги "ФИЛИП 
- 94" Моме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Сава 
Михајлов" бр. 56. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 616/01 од 19.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02021444?-
3-03-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Друштво за производство и промет со автомо-
билски и индустриски делови "САФЕТИ КОМПА-
НИ" Јирген и други ДОО Скопје, ул. "Периша Саве-
лиќ" бр. 1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 441/01 од 14.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02004612?-
8-09-000 запишувањето на ликвидација и престанок со 
работа на Трговско друштво за промет и услуги "М-Г 
ЧАСЛЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Па-
рапунов" бр. 3-а. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговско друштво за промет и услуги "М-Г ЧАС-
ЛЕ" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Никола Парапу-
нов" бр. 3-а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 1636/00 од 24.11.2000 година ја запиша во тр-
говскиот регистар на регистарска влошка бр. 

02006412?-8-01-000 запишувањето на ликвидација и 
престанок со работа на Трговско друштво за промет и 
услуги "АЛЕК ИНТЕР ТРЕЈД" Љупчо Радевски 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 6. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговско друштво за промет и услуги "АЛЕК ИН-
ТЕР ТРЕЈД" Љупчо Радевски ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Петар Ацев" бр. 6. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7669) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 2425/00 од 28.02.2001 година ја запиша во тр-
говскиот регистар на регистарска влошка бр. 
02015506?-3-01-000 престанок со работа на Друштво за 
внатрешени и надворешен промет застапување и пос-
редување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Ди-
митар и други ДОО експорт-импорт Скопје, Скопски 
Саем, ул. "Беласица" бб, настрешница 2. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштво за внатрешени и надворешен промет заста-
пување и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КО-
МПАНИ" Димитар и други ДОО експорт-импорт Ско-
пје, Скопски Саем, ул. "Беласица" бб, настрешница 2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 17/01 од 06.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02034508?-
3-03-000 престанок со работа на Трговско друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги "ДЕ-
ЛИ ТРЕЈД" Етем и други ДОО Тетово, ул. "Маршал 
Тито" лок.12. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговско друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги "ДЕЛИ ТРЕЈД" Етем и други 
ДОО Тетово, ул. "Маршал Тито" лок.12. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7672) 
Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 

трег.бр. 2915/00 од 19.03.2001 година ја запиша во тр-
говскиот регистар на регистарска влошка бр. 
030004356?-3-01-000 запишување на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштво за трговија и услуги 
"ОСКАР ИНВЕСТ" Зујца ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Никола Вапцаров" бр. 3/4. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7673) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 728/01 од 22.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 020011471?-
8-01-000 запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на Трговско друштво за трговија и услуги^ "ЈО-
ЦО" Стојанка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Горче 
Петров" бр. 71/2-9. 

За ликвидатор на друштвото се запишува Митко 
Андоновски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. 
трег.бр. 406/01 од 21.03.2001 година ја запиша во тргов-
скиот регистар на регистарска влошка бр. 02014672?-
6-06-000 запишувањето на бришење престанок Трго-
вец поединец авто такси МИОДРАГ ТП Миодраг 
Стојан Симиќ ул."Горан Ковачиќ" бр. 4/8. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7656) 

ЛИКВИДАЦИИ II 

Ликвидаторот Ирина Велкова Теодосиевска од 
Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот 
суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 3119/2000, 
објавува дека Трговското друштво за производство, 
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трговија и услуги "ДЕВИТ" Ирина ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-429110 
отворена при ЗПП Филијала Центар 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 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (7393) 

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. 2568/00 од 24.11.2000 го-
дина, објавува дека Друштвото за туризам, градежни-
штво, производство, услуги и трговија на големо и ма-
ло "ДОРОНТИНА" Абдираман и Енвер ДОО извоз-
увоз, с.Пирок, општина Боговиње, Тетово, со жиро 
сметка 41500-601-27926, отворена при ЗПП - филијала 
Тетово, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето 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. (7503) 

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. 2108/00 од 30.11.2000 го-
дина, објавува дека Друштвото за трговија, транспорт 
и услуги "ЕВРОП-ТЕКС" Насер ДООЕЛ експорт-им-
порт, с.Мала Речица, Тетово, со жиро сметка 41500- 
601-21847, отворена при ЗПП - филијала Тетово, е во 
ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
објавувањето 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. (7502) 

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. 
"3 МУБ" бр. 67-ц/9, со тел. 31724, запишан во Судски-
от регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со 
решение П.трег. бр. 2826/2000, објавува дека Друштво 
за производство, промет и услуги "ПРО АРТ" Горан 
ДООЕЛ Куманово, ул. "Пионерска" бр. 11, со број на 
жиро сметка 40900-601-47067 отворена при ЗПП Фи-
лијала Куманово е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (7606) 

Ликвидаторот на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги "СКЕНДЕРИЈА - Г 97" Гилтен 
ДООЕЛ Куманово, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 15, со жи-
ро сметка бр. 40900-601-51565 кај ЗПП филијала Ку-
маново, Гилтен Фетаовска од Куманово, ул."Ибе Па-
ликуќа" бр. 15, именуван со решение на Основен суд 
Скопје I - Скопје, IV.П.Трег.бр. 2647/00 објавува дека 
ова трговско друштво е во ликвидација. Се повикува-
ат доверителите да ги пријават своите побарувања до 
ликвидаторот во рок од 15 дена од денот на објавата 
во "Службен весник на РМ". 

Од ликвидаторот. (7828) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1379773,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ванѓеловски Горги,Царина,Ресен. (5960) 

Пасош бр.0674493,издаден од УВР - Тетово на име 
Арбен Лимани,ул."Илинденска"бр.135,Тетово. (7641) 

Пасош бр.0501654 на име Џафероски Екрем, с. 
Пласница,Македонски Брод. (7704) 

Пасош бр.592295/95 на име Зенуни Џемазије, ул. "П. 
Гули"бб,Тетово. (7708) 

Пасош бр.1469159,издаден од УВР - Струмица на 
име Спасов Горѓе,с. Радичево бр.81,Струмица. (7710) 

Пасош бр. 644541/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Муриќ Голуб,ул." Фуштанска"бр. 49 а,Скопје. (7729) 

Пасош бр. 1050149/97издаден од УВР - Скопје на име 
Шермин Шерифовска,ул." Прохор Пчински" бр. 104 а, 
Скопје. (7730) 

Пасош бр. 1184038/99,издаден од УВР - Скопје на 
име Бедри Дураку,с.Сарај,ул. "10"бр.19,Скопје. (7735) 

Пасош бр.1236992/99,издаден од ОВР- Струга на име 
Мифтари Мазлум, с. Калишта, Струга. (7643) 

Пасош бр.364699,издаден од на име Симоноски Кли-
ме,ул."Д.Влахов" бр. 24/7,Охрид. (7782) 

Пасош бр.13899463,издаден од ОВР - Струга на име 
Ибушиска Санела,Струга. (7786) 

Пасош бр.014072 на име Аврамов Деан,Гевгелија. 
Пасош бр.802579 на име Петровски С.Горги,ул. 

"Гаврило Радовими"бр.22,Битола. (7795) 
Пасош бр.950456,издаден од . на име Сулејмановски 

Сулејман,ул."Г. Наум"бр.44,Битола. (7796) 
Пасош бр.68540 на име Сулејмановски Суат, ул. "Г. 

Наум" бр.44,Битола. (7797) 
Пасош бр.968539 на име Сулејманова Незмија, ул."Г. 

Наум" бр.44,Битола. (7798) 
Пасош бр.1569823 на име Зеќири Шадие,с.Форино, 

Гостивар. (7806) 
Пасош бр.1117989 на име Асаноски Рукнедин, ул. 

"Гоце Делчев"бр.229,Охрид. (7810) 
Пасош бр. 584133/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Бакиу Гулсум,ул."Д. Поповиќ"бр.3,Гостивар. (7811) 
Пасош бр. 0003265/92,издаден од УВР - Гостивар на 

име Бакиу Илкер,ул."Д. Поповиќ" бр.3,Гостивар.7812) 
Пасош бр.1454698/00,издаден од УВР - Скопје на име 

Мурат Изаири,с. Грушино,Скопје. (7813) 
Пасош бр.1040306/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Насер Азири, ул. "2 Македонска бригада" бр.80/3-11, 
Скопје. (7819) 

Пасош бр.1141941/98,издаден од УВР - Скопје на име 
Козаровски Гоце,ул."Беровска"бр.4/2-9,Скопје. (7827) 

Пасош бр.1021005/97,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Ахмети Мендерес,ул."Фуштанска"бр.94-б,Скопје. 

Пасош бр.1355992/00,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Мухамет Бејтула,с.Орланци,Скопје. (7836) 

Пасош бр.1186389,издаден од ОВР - Македонски 
Брод наиме Елфидис Саутосим,с. Преглево,Маке-
донски Брод. (7841) 

Пасош бр.1313322,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Кадриевски Менсур, с. Арачиново ,Скопје. (7842) 

Пасош бр.998360, издаден од УВР-Охрид на име Ај-
динче Гулшен, ул." Гоце Делчев"бр.217,Охрид. (7844) 

Пасош бр.1411732 на име Бујар Узеир, ул."Желез-
ничка" бр. 168, Охрид. (7467) 

Пасош 1251797,издаден од ОВР - Дебар на име Голја 
Кастриот,Дебар. (7857) 

Пасош бр.194684/94,издаден од ОВР-Гостивар на 
име Зендели Беџет,Гостивар. (7876) 

Пасош бр.1104739/98,издаден од УВР - Струмица на 
име Кајнакчиев Никола,ул." Мито Хаџивасилев-Јас-
мин" бр.49,Струмица. (7878) 

Пасош бр. 286078/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Бошковски Иван,ул."А. Панов"бр.161/2-3,Скопје.7879 
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Пасош бр. 562461/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Назиф Буши,ул. "Р. Бурџевиќ"бр.97,Скопје. (7881) 

Пасош бр.873534,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Ристе Лозаноски,нас. "К.Јабука" ,ул." 64"бр.8,Скопје. 

Пасош бр.0369023 на име Билали Мелехка,Дебар. 
Пасош бр.1104792/98,издаден од УВР - Струмица на 

име Митрева Анета,ул."Спиро Захов"бр.5/1,Струмица 
Пасош бр.1311911,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Ејупи Невзат,с.Србиново,Гостивар. (7915) 
Пасош бр.1149822 на име Димитар Постолов, ул. 

"Киќевачка" бр. 44, Свети Николе. (3308) 
Чек бр.0090003968927,од тековна сметка бр.13986781 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Теовски Велимир,Скопје. (7880) 

Работна книшка на име Медо Куртишев,ул. "Браша 
Миладинови"бр.7,Неготино. (7845) 

Работна книшка на име Ибраими Бехара,Скопје.7849 
Работна книшка на име Ибраими Авни,Скопје.7850) 
Работна книшка на име Сабри Мустафовски,Скопје. 
Работна книшка на име Марица Митевска,Скопје. 
Работна книшка,издадена од Прилеп на име Лидија 

Костовска,ул."М.Камен" бр. 39,Прилеп. (7873) 
Работна книшка на име Лила Милошеска,с.Секирци, 

Прилеп. (7874) 
Работна книшка на име Атанас Робев,Скопје. (7883) 
Работна книшка на име Наум Робев,Скопје. (7884) 
Работна книшка на име Хамид Осман,Скопје. (7894) 
Работна книшка на име Игнатовски Драган,Скопје. 
Работна книшка на име Гоце Димовски,Скопје.7901) 
Воена книшка на име Симоновски Владо,с.Слепче, 

Демир Хисар. (7855) 
Воена книшка на име Момчило Доцевски,ул." 11 

Октомври"бб,Куманово. (7860) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ајдари Гафур 

Мирди, с. Д.Белица,Струга. (7861) 
Свидетелство за 5 одделение на име Сеху Незајета, 

с. Велешта,Струга. (7864) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фатмира Муса 

Муарем, с.Велешта,Струга. (7866) 
Свидетелство за 8 одделение на име Скумбин Реци,с. 

Велешта,Струга. (7867) 
Свидетелство за 8 одделение на име Самет Зуди 

Луфи, с. Велешта,Струга. (7868) 
Свидетелство за 5 одделение на име Манев Ангел, 

ул. "Плачковица"бр.221,Радовиш. (7869) 
Свидетелство на име Селмани Мухамед, с. Црквино, 

Велес. (7872) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Сами 

Фрашери"-с. Шишево на име Ќание Скендери, 
с.Шишево,Скопје. (7898) 

Диплома на име Милков Зоран ул."Благој Ѓорев" 
бр.54,Велес. (7871) 

Диплома,издадена од Гимназија "Георги Димитров"-
Скопје, на име Игнатовски Драган, Скопје. (7896) 

Чек на име Ненад Арсовски,ул. "В.Прке"бр.52, 
Штип. (7877) 

Магнетна картичка бр, 40110601435599,издадена од 
З П П - Скопје на име "Еуротранс" Азам ДООЕЛ, 
Скопје. (7882) 

Работна книшка на име Данчевска Менка,Скопје. 
Работна книшка на име Перески Милан,Скопје.7775 
Работна книшка на име Кенан Исмаили,Скопје.7778 
Работна книшка на име Доневски Клаус,ул."Боро 

Ловџија" бр. 58,Кочани. (7779) 
Работна книшка на име Алит Мамутовски, ул."В. 

Маслеша" бр. 2,Куманово. (7780) 
Работна книшка на име Агрон Љуманоски,ул. 

"Д.Војвода"бр. 260,Охрид. (7781) 
Работна книшка на име Миладинов Димитар,Струга. 
Работна книшка на име Фазлиќ Расвија,с.Десово, 

Прилеп. (7792) 
Работна книшка на име Казакова Маја,Скопје.(7814) 
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Работна книшка на име Неџат Суловски,Скопје.7815 
Работна книшка на име Мевљуд Изеровски, с. Света 

Петка,Скопје. (7834) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Благојче 

Стојановски,Скопје. (7776) 
Чековна картичка бр.214/38,издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје на име Делче Лазарев,Штип. (7808) 
Свидетелство за завршено средно образование на 

име Панева Јаворка,ул." М.Х.Василев"бр.30,Радовиш. 
Свидетелство на име Аритон Халили,Тетово. (7802) 
Свидетелство на име Велјаноски Варе,Гостивар.7804 
Свидетелство на име Меџаит Матјан,ул. "П. Попос-

ки" бр.52,Гостивар. (7805) 
Свидетелство за завршено средно образование, из-

дадено од Економско училиште "Борис Кидрич" -
Скопје на име Петрушевски Зоран,Скопје. (7835) 

Свидетелство за 1 година,издадено од Економско 
училиште "Васил Антевски-Дрен"-Скопје на име 
Андријана Димитрова,Скопје. (7843) 

Диплома на име Аритон Халили,Тетово. (7801) 
Даночна картичка сер.бр.101602 на име "Маја Про-

мет",Гевгелија. (7789) 
Чекови бр. 3639366, 3480628 и 3480629, од тековна 

сметка бр.9680079,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Камилоски Томе,Скопје. (7650) 

Чекови бр. 5742875 и 4246738, од тековна сметка бр. 
13754940,из дадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петровски Ивица,Скопје. (7761) 

Чекови од бр. 4700714 до 4700717, од тековна сметка 
бр. 3918380,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Сукаловски Пидо,Скопје. (7763) 

Работна книшка на име Демир Зуљеха,Скопје.(7648) 
Работна книшка на име Личина Енис,с.Петровец, 

Скопје. (7665) 
Работна книшка на име Љупчо Дуновски,Скопје.7674 
Работна книшка на име Аднан Шабан,Скопје. (7676) 
Работна книшка на име Снежана Цонева, ул."Е.Кар-

дељ" бр.66 А,Кочани. (7682) 
Работна книшка на име Цветаноски Сребре,Струга. 
Работна книшка на име Даути Кендим,Струга.(7689) 
Работна книшка на име Иса Ибески,с. Преглево, 

Македонски Брод. (7705) 
Работна книшка на име Кајраз Сами,Скопје. (7751) 
Работна книшка на име Бекири Фуат,Скопје. (7772) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Јане 

Сандански" Скопје на име Демир Зуљеха,Скопје.7649) 
Свидетелство за 1 година,издадено од Гимназија 

"Кирил Пејчиновиќ" Тетово на име Рафајловски 
Свето,Тетово. (7679) 

Свидетелство за 8 одделение на име Саше Јова-
новски, с. Вржогрнци,Крива Паланка. (7680) 

Свидетелство и диплома на име Снежа Цанева, ул. 
"Е.Кардељ" бр.66 А,Кочани. (7684) 

Свидетелство на име Стоиловска Тања,с.Косевица, 
Македонска Каменица. (7686) 

Свидетелство на име Шемшедин Јетица,с.Радолишта 
Струга. (7691) 

Свидетелство за 3 одделение на име Амет Осман, 
с.Оџалија,Штип. (7693) 

Свидетелство на име Терзиева Славица,с.Фурка,Нов 
Дојран. (7694) 

Свидетелство за завршено средно образование, из-
даден од Гимназија "Ј. Б. Тито" Скопје на име Сне-
жана Дрогришка,Скопје. (7747) 

Свидетелства за 5,6 и 7 одделение,издадени од ОУ 
"Жуфко Брајковски"Скопје на име Паунов Благоја, 
Скопје. (7762) 

Свидетелство на име Цаноски Екрем,Струга. (7771) 
Здравствена книшка на име Јанчевски Косте, 

Тетово. (7707) 
Пасош бр. 701964/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Рамо Селим,ул."Црноок"бр.20,Скопје. (7899) 

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 



Стр. 2290 - Бр. 29 

Пасош бр. 839459/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Балтовска Небахате,ул."З.Џемаил"бр.76,Скопје.7925 

Пасош бр. 160070/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Шезаир Куртиш,ул. "Виетнамска"бр.62/а,Скопје.(7936) 

Пасош бр. 443695/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Наташа Куртиш,ул."Виетнамска"бр.62 а,Скопје.7938) 

Пасош бр. 678891/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Кузмановиќ Александра,ул. "М. Мусогорски" бр. 11/4, 
Скопје. (7941) 

Пасош бр. 1065061/98,издаден од ОВР-Струга на име 
Бафтијари Екуран, с.Богојца, Струга. (7955) 

Пасош бр. 1000241,издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Сенада,ул. "Ш.Оризари"бр.126 б,Скопје. (7970) 

Пасош бр. 1000242,издаден од УВР - Скопје на име 
Асан Ален,ул. "Ш.Оризари" бр.126 б,Скопје. (7971) 

Пасош бр.1054926,издаден од ОВР-Валандово на име 
Смаилова Кадрие,с. Дедели,Валандово. (7982) 

Пасош бр.1334299,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Минтаз Агушевски,ул. "Ш.Оризари"бр.98,Скопје.7984) 

Пасош бр.1453193,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Хаџиќ Муамер,ул. "Павле Илиќ" бр.6/1-9,Скопје. (7985) 

Пасош бр.1157443,издаден од УВР - Велес на име 
Ајрунов Џемал,с. Јабланиште,Велес. (7986) 

Пасош бр.772227/95,издаден од УВР - Велес на име 
Јаја Харун,с. Скачинци,Велес. (7998) 

Пасош бр.1378468/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Богојеска Билјана,ул."Р. Барино"бр.72,Скопје. (8002) 

Пасош бр.1467364 на име Костадинова Сузана, ул. 
"М.Тито" бр.51,Радовиш. (8019) 

Пасош бр.473936 на име Божанкоска Гордана, ул. 
"ЈНА"бр.16/1,Битола. (8026) 

Пасош бр.0934113,издаден од УВР-Прилеп на име 
Петечук Леонид,ул. "Т.Тарцан" бр.6/12,Прилеп. (8033) 

Пасош бр. 1140698,издаден од УВР - Скопје на име 
Миминовски Сабрија, с. Д. Количани,Скопје. (8051) 

Пасош бр. 824484,издаден од УВР - Гостивар на име 
Сулејмани Рабие,с.Градец,Гостивар. (8052) 

Пасош бр. 1311013, издаден од УВР - Гостивар на 
име Вафире Авдији, ул. "М. Симоновски" бр. 65, 
Гостивар. (8316) 

Чек бр.0050005062535,од тековна сметка бр.11356817 
издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Смилеска Соња,Скопје. (8039) 

Работна книшка на име Несторова Загорка, с.Пепе-
лиште,Неготино. (8004) 

Работна книшка на име Незади Рамани,с. Черкези, 
Куманово. (8005) 

Работна книшка на име Исени Седат,Скопје. (8007) 
Работна книшка на име Арифи Реџеп, ул. "Ј.По-

повиќ"бр. 3,Куманово. (8009) 
Работна книшка на име Станковска Маја, с. Коноп-

ница,Крива Паланка. (8010) 
Работна книшка на име Мета Мазар,Струга. (8011) 
Работна книшка на име Метоски Елвир, Струга. 

(8012) 
Работна книшка на име Исакоски Мирсад,Струга. 
Работна книшка на име Положани Аки,с. Ливада, 

Струга. (8015) 
Работна книшка на име Шеј Алил,с.Велешта,Струга 
Работна книшка на име Николов Марјан, ул."Б. 

Кидрич"бр. 5/105,Штип. (8021) 
Работна книшка на име Џемиле Демироска, с. Црни-

лиште,Прилеп. (8024) 
Работна книшка на име Алифуат Демироски, с.Цр-

нилиште,Прилеп. (8025) 
Работна книшка на име Насески Живко,с. Миокази, 

Кичево. (8029) 
Работна книшка на име Музафер Халидоски,ул. 

"Тризла"бр.131 А,Прилеп; (8031) 
Работна книшка на име Ѓорѓева Анка,Скопје. (8032) 
Работна книшка на име Бидали Абдил,Тетово.(8035) 
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Работна книшка на име Пауновски Зоран, с. Петра-
лица,Крива Паланка. (8043) 

Работна книшка на име Ѓурчиновски Тони, ул. 
"Камка Тоцинова" бр.15,Велес. (8048) 

Работна книшка на име Стрезоски Цане,Скопје.8050 
Работна книшка на име Осман Али,Скопје. (8070) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Јанковски 

Стефан,Скопје. (8000) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Жарко 

Блажовски,с. Добри Дол,Скопје. (8028) 
Свидетелство на име Колашинац Сенад, с. Горно 

Оризари,Велес. (8003) 
Свидетелство на име Адријана Зљахири,с.Г.Коњаре, 

Куманово. (8006) 
Свидетелство на име Илјази Кимете,с.Франгово, 

Струга. (8013) 
Свидетелство за 7 одделение на име Демирова Гул-

дан, Штип. (8020) 
Свидетелство на име Неџби Јонузи,Тетово. (8034) 
Свидетелство на име Идризи Хакмете, с. Матејче, 

Куманово. (8041) 
Свидетелство на име Идризи Хазри,с.Матејче, Кума-

ново. (8042) 
Свидетелство на име Идризов Амид Шабан,Стар 

Дојран. (8045) 
Свидетелство на име Каришич Билал Аида, нас. 

Очила К-4/Б-1,Прилеп. (8046) 
Диплома на име Алејдини Алајдин, ул. "Игманска" 

бр.77,Велес. (8022) 
Диплома на име Јусуфи Емине,Куманово. (8040) 
Чекови од бр. 5249793 до 5249806, од тековна сметка 

бр. 12778274,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Терзиовска Марина ,Скопје. (7979) 

Чекови од бр.9773 до 9975, од тековна сметка бр. 
10691-01,издадени од Македонска банка-Скопје на име 
Милица Јаначковска,Скопје. (7987) 

Работна книшка на име Неби Усеин,Охрид. (7930) 
Работна книшка на име Даути Мимоза,Струга.(7931) 
Работна книшка на име Лидија Миленковска,ул. 

"Сутјеска"бр.47,Штип. (7935) 
Работна книшка на име Јованка Даривотова, ул. 

"Б .Камен"бр. 22,Штип. (7937) 
Работна книшка на име Спасов Игор,ул. "Косовска" 

бр.153,Штип. (7939) 
Работна книшка на име Емине Шахити,с. Бродец, 

Тетово. (7949) 
Воена книшка на име Митревски Бобан, ул."О.Рево-

луција" бр.50/2/7,Куманово. (7928) 
Свидетелство за 8 одделение на име Дојчинов 

Зоранчо,с. Бојане,Кочани. (7927) 
Свидетелство на име Хајредини Муким,с. Калишта, 

Струга. (7932) 
Свидетелство за 8 одделение на име Гулај Гани,с. 

Аргулица,Штип. (7933) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Нејат, 

с. Пенуш,Штип. (7940) 
Свидетелство од 4 одделение на име Имерова Усни 

Мелате,с.Јаболчиште,Велес. (7944) 
Свидетелство за 6 одделение на име Узеиров Феим 

Џемјан, с. Г.Јаболчиште,Велес. (7945) 
Свидетелство за 4 одделение на име Грујоски Димо, 

бул."Ј.Сандански"бр. 100,Прилеп. (7946) 
Свидетелство на име Вуковиќ Елауне, с. Дворци, 

Прилеп. (7947) 
Свидетелство на име Ајтен Зенели,Тетово. (7948) 
Свидетелство на име Емине Шахити,с. Бродец, Те-

тово. (7950) 
Свидетелство за 8 одделение на име Алмети Ресмије 

Гостивар. (7954) 
Свидетелство за 5 одделение на име Грујоски Горан, 

бул. "Ј.Сандански" бр.100,Прилеп. (7958) 
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Ученичка книшка и свидетелство за Одделение, из-
даден од ОУ "Јане Сандански" Скопје на име Пепиќ 
Седат,Скопје. (7966) 

Диплома на име Петров Горан,с. Калиште,Проби-
штип. (7957) 

Здравствена книшка на име Јакимовака Марина, 
Злетово,Пробиштип. (7942) 

Здравствена книшка на име Јакимовска Јована, 
Злетово,Пробиштип. (7943) 
Лична карта на име Солтир Сангиревски,ул. "Леко-
вачка"бр.30,Куманово. (7929) 

J А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јав-

ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Државниот завод за гео-
детски работи - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АВИОНСКО 
СНИМАЊЕ И ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ФОТОТЕХ-

НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. НАБАВУВАЧ: 
Државен завод за геодетски работи со седиште на 

ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје. 
2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка на: 
- Авионско снимање на недвижности и во размер 

1:1 000, 1:2 500 и 1:5 000 со изработување на фототех-
ничка документација (фото скици 40 см х 40 см) и (ди-
јафилмови 23 см х 23 см) на подрачјата на општините: 
Ростуша, Маврови Анови, Србиново, Баница, Вруток, 
Врапчиште и Неготино (Гостивар). 

- За подетална и поопширна спецификација ќе се 
обратите до Комисијата за јавни набавки при Држав-
ниот завод за геодетски работи. 

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- поединечна цена во денари/DM, посебно искажа-

на за секој размер (1:1 000, 1:2 500, 1:5 000) за единица 
од еден хектар, 

- единечна цена за изготвување на фотоскица со 
димензии 40 см х 40 см, 

- единечна цена за изготвување на дијафилм со ди-
мензии 23 см х 23 см, 

- начин на плаќање, 
- рок на изведување на работите, 
- опрема со која ќе се врши изведувањето на рабо-

тите, 
- рок и важност на понудата. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот 

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

носителот на платен промет во согласност со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судска евиденција), 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

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

Странско правно или физичко лице кое се јавува 
како понудувач го доставува сертификатот за бонитет 
согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

Целокупната придружна документација на стран-
ското правно или физичко лице треба да биде преве-
дена на македонски јазик и заверена од нотар. 

4.2. Доказ за техничката способност кои понудува-
чот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за 
јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата: 

- Список на извршени работи до сега, 
- Опис на опремата со која ќе се работи. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- висина на цената 40 поени, 
- рок и начин на плаќање 30 поени, 
- рок за испорака 10 поени, 
- квалитет и потекло на 

фотоматеријалите 20 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 

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

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

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

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица "Трифун Хаџијанев" бр. 4, да се предадат 
во архивата на Државниот завод за геодетски работи 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите 
да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на са-
мото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на 
јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
09.05.2001 година (среда) во 12:00 часот во простории-
те на Државниот завод за геодетски работи (ул. "Три-
фун Хаџијанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на По-
нудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање 
на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да 
и предадат писмено овластување од Понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС 

ЈП "Електростопанство на Македонија" го дава 
под наем производствениот капацитет ТЕЦ "Неготи-
но" кој ги има следните технички карактеристики: 

- Инсталирана моќност 210 MW, 
- Погонско гориво мазут, 
- Два котли за производство на пареа (еден котел е 

доволен за половична моќност од инсталираната), 
- Потекло на опремата Русија, турбина ЛМЗ, 
- Можност за регулација од 80-100 MW со еден ко-

тел, 
Од 160-210 MW со два котли. 

Пошироката листа на технички карактеристики 
може да се подигне во секторот за производство на 
ЕСМ. Сите информации може да се добијат на тел. 
+389 2 119 794. 

1. Начин на изнајмување 
- ТЕЦ Неготино се изнајмува на компанија која ќе 

има обврска да плаќа наемнина во ел. енергија во те-
кот на зимскиот период од 1-ви октомври до 31-ви 
март но не помалку од 171 GWh во текот на годината. 
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- Динамиката на испорака на електричната енерги-
ја ќе биде договорена најдоцна на почеток на месец 
декември за наредната година согласно електроенер-
гетскиот биланс кој се усвојува од страна на Владата 
на Република Македонија. Електричната енергија ко-
ја ќе се испорачува како наемнина ќе биде испорачана 
нај малку во два месеци, а најмногу во текот на сите 
шест месеци при што барањето на ЕСМ е обврзувач-
ко за испорачателот. 

- Електричната енергија која треба да биде испо-
рачана како наемнина од идниот корисник на ЕСМ ќе 
биде распоредена помеѓу дневна (06-22) и ноќна (22- 
06) енергија во сооднос 1,5:1 во часовна снага. На при-
мер ако во дневните часови се испорачуваат 150 MW 
во ноќните часови ќе се испорачуваат 100 MW. 

- Произведената електрична енергија, компанијата 
која ќе го земе ТЕЦ Неготино под наем, ќе може сло-
бодно да ја продава на пазарот на енергија во рамките 
на втора синхрона зона и пошироко доколку најде па-
зар. ЕСМ нема да склучува договор за купопродажба 
на електрична енергија со фиксна цена и количини, 
односно новата компанија ќе има можност рамноправ-
но да конкурира на тендерите за електрична енергија 
кај нас и кај другите енергетски системи. При тоа 
ЕСМ ќе има обврска да изврши пренос на произведе-
ната електрична енергија до границата со некоја од 
соседните земји (каде што постои техничка можност) 
по вообичаената тарифа која е на снага во втората 
синхрона зона. 

- Компанијата која ќе го преземе ТЕЦ Неготино 
под наем нема да има право да спроведува никакви ре-
конструкции на опремата без согласност на ЕСМ. 

2. Содржина на понудите 
Понудите треба да ја имаат следната содржина: 
- Понудувачите на тендерот ќе треба да пријават 

колкава ќе биде количината на електрична енергија 
која се спремни да ја испорачаат на ЕСМ во име на на-
емнина, како и минималното времетраење на наемот. 
При тоа долно прифатливата количина на електрична 
енергија годишно изнесува 171 GWh и времетраењето 
на наемот на максимум 10 години. За поповолни ќе се 
сметаат понуди кои ќе содржат поголеми количини на 
електрична енергија за што пократок период на изнај-
мување. Понудите кои ќе бидат надвор од погорепос-
тавените лимити нема да се земат во предвид за раз-
гледување. 

- Доказ од кој ќе се види дека пријавената компа-
нија има искуство во областа на производство на елек-
трична енергија во ваков или сличен тип на производ-
ни капацитети. Потребно е да се приложи и референц 
листа. 

- Опис на компанијата со финансов извештај од ре-
номирана ревизорска компанија од последните три 
последователни години. 

Понудите треба да содржат и изјава на понудува-
чот со која тој ќе ги прифати следните обврски кои ќе 
бидат содржани во договорот. 

- Да ги задржи сите работници кои се вработени во 
моментот на потпишување на договорот, без да им ги 
намали платите. 

- Одговорно да ги извршуваат редовните ремонтни 
активности кои се предвидени во упатствата за одржу-
вање на опремата пропишани од производителот. 

- Да користи гориво кое е специфицирано од про-
изводителот на опремата. 

- Да управува со централата и да го организира 
производството вклучувајќи ги и набавките на репро-
материјали, гориво, резервни делови и се што е пот-
ребно за работа. 

- Да овозможи ЕСМ доколку има интерес за раз-
војни активности во кругот на ТЕЦ Неготино непре-
чено да ги спроведува истите за време додека објектот 
е изнајмен, како на пример да овозможи подготвител-
ни и градежни работи за воведување на бинарен цик-
лус или когенерација без да се пореметува производ-
ниот процес на постојната централа. 

- Одговара пред државата за еколошките пробле-
ми кои настануваат при работа на ТЕЦ Неготино. 

- Да овозможи комисијата на ЕСМ за увид на одр-
жувањето на опремата во ТЕЦ Неготино непречено 
да работи. 

Со овој повик на интерес би сакале да ги повикаме 
сите заинтересирани страни да стапат во контакт со 
нас и да ги достават своите понуди најкасно до 
14.05.2001 година на следната адреса. 

Електростопанство на Македонија, Тел: + 389 2 119 
794, Факс: + 389 2 110 323, e-mail: akocho@esmak.com.mk, Ад-
реса: ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, Република Ма-
кедонија. Лице за контакт: д-р. Кочо Ангушев, по-
мошник на генералниот директор за производство. 

Понудата се доставува во затворен плик на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката не отворај и 
називот на повикот. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
14.05.2001 година, во 12 часот во сала 418 во простори-
ите на ЕСМ (нова зграда), во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик е ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија", со седиште во Скопје 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј. 

1.2. Предмет на набавката се: Гумени кабли според 
спецификација, која што понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат соба бр. 
3, секој работен ден од 12.00 до 14.00 часот. 

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, "Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98, односно со отворање на 
понудите на лице место. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни 

цени и вкупна цена (да се пополнат подигнатите спе-
цификации), на понудената набавка согласно член 54, 
став 3 од Законот за јавни набавки на паритет ДДП 
РЕК Битола и РЕК Осломеј изразена во ДЕМ, со по-
себно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање, и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.8. Карактеристиките за каблите што понудува-

чот ги нуди во понудата за набавка треба да се во сог-
ласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓуна-
родните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

mailto:akocho@esmak.com.mk
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2.9. Понудата со пропратната документација освен 
техничката од странските понудувачи треба да биде 
преведена на македонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 година), а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од За-
конот за јавни набавки. 

3.2. 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 (двата документи треба да се оригинали или заве-
рени копии). 

3.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.5. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та на ваков вид стоки. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бода, 
- квалитет 20 бода, 
- начин на плаќање 20 бода, 
- рок на испорака 20 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворање на понудите. 

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку пошта 
или во архивата на набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000, Скопје или на лице место. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

05.05.2001 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП 
ЕСМ на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

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

Комисиј а за ј авни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Управата за јавни прихо-
ди, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ: 
Управа за јавни приходи со седиште на ул. "Куз-

ман Јосифовски - Питу" бб (комплекс банки), Скопје; 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: 
Набавка на преносен персонален сметач - Notebook 
- Intel - min. Celeron 600 MHz или 100s АМБ, К6-2, 

500 MHz or higher 

- min. 5 GB HDD 
- min. 64 MD RAM, min 128 KB cache 
- 1,44 FD 
- min. 24 Х CD - ROM 
- min. 4MB Video RAM 
- PCIMCIA Ethernet Network Adapter TP 10/100Base 

TX/Modem 56k 
- min 12,1 CTFT 
- battery Type NIMH 
- Windows 98 preinstalled 
- Licence and Documentation 
Количина 100 парчиња 

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- предмет на понудата со детална техничка специ-

фикација; 
- поединечна цена во денари, со посебно искажани 

царински и други давачки; 
- начин на плаќање; 
- рок и начин на испорака; 
- услови на гаранција на понудената опрема; 
- рок на важност на понудата; 
- други комерцијални услови. 

4. 4.1. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 

- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден 

од носителот на платен промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98, бр. 55/98); 

- Доказ дека не е во стечај или во постапка на лик-
видација (извод од судска евиденција); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

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

4.2. Докази за техничката способност кои понуду-
вачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавни 
набавки, треба да ги приложи кон понудата: 

- список на главни испораки на стоки во последни-
те 3 год. со количините на испорачаната опрема и при-
мачите; 

- список на вклучени технички лица и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање и одржување на по-
нудената опрема; 

- опис на понудената опрема. 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 
5.1. Доказ дека целокупната понудена опрема, сог-

ласно член 19 од Законот за јавни набавки, е во сог-
ласност со стандардите на Република Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Репуб-
лика Македонија. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- Квалитет 40 поени; 
- Цена и начин на плаќање 40 поени; 
- Рок на испорака 5 поени; 
- Услови на гаранција 5 поени; 
- Финансиска и економска способност 5 поени; 
- Техничка способност и досегашно 

искуство на понудувачот 5 поени. 
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7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ: 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да би-
дат разгледувани. 

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

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

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

Понудите согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб (комплекс банки), 
Скопје, да се предадат на архивата на Управата за јав-
ни приходи (најдоцна до 15 часот секој ден) или пону-
дите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на 
лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на 
јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.05.2001 година во 12 часот во просториите на Упра-
вата за јавни набавки (комплекс банки) на II кат. 
Претставниците на Понудувачите, кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата 
за јавни набавки треба да и предадат писмено овласту-
вање од Понудувачот. 

Комисиј а за ј авни набавки 

С О Д Р Ж И Н A 
Страница 

671. Одлука за дополнување на Одлуката за 
бројот за запишување студенти во прва 
година на државните високообразовни 
установи на Универзитетот " Св. Кирил и 
Методиј" во Скопје и Универзитетот 
"Св. Климент Охридски" во Битола во 
учебната 2001/2002 година 2263 

672. Одлука за забрана на продажба на оддел-
ни нафтени деривати 2263 

673. Одлука за одобрување средства за сеидба 
на шеќерна репа за реколтата од 2001 го-
дина 2263 

674. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за донесување на Годишна инвестици-
она програма за 2001 година на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" -
Скопје 2263 

675. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина - песок и чакал на 
ДГ "БЕТОН" А.Д. - Скопје, на локалите-
тот кај с. Огњанци, во атарот на општина 
Петровец, Скопско 2263 

676. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина керамичка глина 
на "РИВА" Кочани на локалитетот "Ис-
тибањско-Јакимовско поле" - Виница 2264 

677. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина - градежно тех-
нички камен-варовник ДГТУ "Хуљуси 
Комерц" - Куманово, на локалитетот 
"Колиште" кај с. Липково, Кумановско... 2264 

678. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина цигларска глина 
на "РИВА" - Кочани на локалитетот 
"Кољево" - Блатец 2265 

679. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на магистрални-
те и регионалните патишта во Република 
Македонија 2265 

680. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2265 

681. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2265 

682. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2266 

683. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2266 

684. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2266 

685. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 2267 

686. Решение за разрешување и именување 
генерален секретар и членови на Нацио-
нашата комисија за УНЕСКО на Репуб-
лика Македонија 2267 

687. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП за 
аеродромски услуги "Македонија" -
Скопје 2268 

688. Решение за именување директор на Ди-
рекцијата за слободни економски зони 2268 

689. Решение за именување член на Училиш-
ниот одбор на ОУ "Бајрами Шабани" - с. 
Кондово - Скопје 2268 

690. Решение за именување членови на Учи-
лишниот одбор на ДМУ "8-ми Септем-
ври" - Скопје 2268 

691. Програма за поттикнување на развојот 
на земјоделството во 2001 година 2268 

692. Програма за истражување на минерални 
суровини за 2001 година 2271 

693. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност на 
"ФХЛ Мермерен комбинат" А.Д. При-
леп 2272 

694. Упатство за начинот и условите на пре-
несување на податоците од акционерски-
те книги во акционерските друштва во 
Регистарот на Заводот за платен промет 2272 

695. Правилник за начинот на полагање на 
испитот, формата и содржината на уве-
рението и висината на трошоците за по-
лагањето на испитот за стекнување на 
звањето овластен државен ревизор 2277 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 
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