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1329. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 септември 2001 година, до-
несе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОР-
МАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Уредбата за униформата и ознаките на уни-

формата на полицијата во Министерството за внат-
решни работи ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000, 
17/2000-исправка и 92/2000), во членот 4, во точката 1 
став 2, зборовите: "светло сина", се заменуваат со збо-
ровите: "темно сина". 

Точката 2 се менува и гласи: 
"Капата се изработува во две варијанти: една од 

материјал камгарн во темно сина боја (45% волна и 
55% полиестер) и другата од материјал тергал темно 
сина боја (65% волна и 35% полиестер). Кројот на ка-
пата е "безбол" (капа со стреа). На предната страна 
на капата во средина има амблем везен на чоја во 
форма на штит, со димензии: широчина 6,5 см. и виси-
на 6 см. Подлогата на амблемот е извезена со конец 
од 100% свила во темно сина боја, а ловоровиот венец 
и ознаката РМ се извезени од 100% свила во златно-
жолта боја (прилог број1). 

Капата е изработена од шест еднакви парчиња во 
облик на триаголници и во средината на секој од нив 
гледано вертикално и хоризонтално има по еден от-
вор за проветрување. На задниот дел од капата има 
ременче изработено од основниот материјал, на кое е 
поставена метална шнола за регулација. Должината 
на стреата на капата изнесува 7,5см. 

За основниот кадар на полицијата, на растојание 
од 0,3мм. од работ на стреата на капата, извезена е 
лента во темно сина боја со широчина од 0,25см. 

За старешинскиот кадар (со чин мајор или повисок 
чин) на растојание од 0,3мм од работ на стреата на ка-
пата, извезена е лента во жолта боја со широчина од 
0,25см. " 

Во точката 7, четвртата реченица се менува и гла-
си: "На левата страна има џеб, а на зајакнувањето над 
горниот раб од џебот е пришиена "чичка"-лента за 
прикачување еполета со ознака на чинот." 

Во точката 11, шестата реченица се менува и гла-
си: "Над горниот раб од левиот горен џеб, на растоја-
ние од 3см. е пришиена "чичка"-лента за прикачување 
еполета со ознака на чинот." 

Во точката 12, по третата реченица се додава нова 
реченица, која гласи: "Над горниот раб од левиот го-
рен џеб, на растојание од 5см, е пришиена "чичка"-
лента за прикачување еполета со ознака на чинот.", а 
седмата реченица се брише. 

Член 2 
Во членот 6, во ставот 2, точката 1 се менува и гла-

си: 
"Здолништето се изработува во темно сина боја во 

две варијанти: едно од материјал камгарн (45% волна 
и 55 % полиестер) со тежина од 540 грама на еден ме-

тар должина и другото од материјал тергал во состав 
(65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 330 
грама на еден метар должина. 

Здолништето е со вообичаен крој и од задната 
страна има шлиц долг 20см. со патент затворувач. Од 
внатрешната страна е поставено со свилена ткаенина 
во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки 
за ремен и едно копче." 

Член 3 
Во членот 7, ставот 2 се менува и гласи : 
"Широкиот ремен со шнола е изработен од густа 

ткаенина од синтетички влакна во црна или жолто-зе-
лена боја." 

Член 4 
Во членот 10, точката 1 се менува и гласи: 
"Маскирната униформа е изработена од црно или 

шарено маскирно платно (50% памук и 50% синтети-
ка) со стандарден крој во две варијанти-летна и зим-
ска и се состои од: маскирна виндјакна со влошка; мас-
кирна дождовна наметка (пелерина); маскирен комби-
незон; комбинезон со црна боја; маскирни панталони 
со прерамки и влошка, маскирни памучни панталони, 
маскирна волнена блуза со рол јака, маскирна волнена 
блуза со отвор во форма на буквата О, маскирна ко-
шула со кратки ракави, памучна маица со зелено-мас-
линеста боја со кратки ракави, памучна маскирна маи-
ца со кратки ракави, памучна поткошула во темно- си-
на боја, памучни долги гаќи, маскирни ракавици со 
пет прсти од импрегнирано памучно платно со влош-
ка, маскирни ракавици без прсти, маскирна капа, бе-
ретка со темно зелена боја, маскирна мрежеста маска 
за лице, маскирна волнена поткапа, волнени чорапи-
доколеници, зелени памучни чорапи, маскирна влош-
ка за шлем, маскирна платнена наметка за шлем и 
маскирна мрежеста наметка за шлем, а на полицајци-
те-припадници на единицата за извршување на специ-
јални задачи им припаѓа и: комбинезон со влошка из-
работен од горетекс материјал во црна боја, тактичко 
елече во црна боја прилагодено за вметнување на заш-
титна плоча и мрежеста маска за лице во црна боја. 

Покрај маскирната униформа за извршување на 
посебни и специјални задачи, на полицајците им при-
паѓа и; маскирно тактичко елече, борбен маскирен ба-
листички елек, маскирен транспортен ранец, маски-
рен борбен ранец, маскирен подметнувач, тактичка 
футрола за пиштол, футрола-држач за батериска лам-
ба, за хемиски спреј и навлака за прибор и прва меди-
цинска помош. Тактичката футрола за пиштол, фут-
ролата-држач за батериска ламба, за хемиски спреј и 
навлаката за прибор и прва медицинска помош се из-
работени од густа ткаенина од синтетички влакна во 
црна или жолтозелена боја. 

Маскирната дождовна наметка (пелерина) е изра-
ботена од водоотпорен материјал. Пелерината е со 
широк и комотен крој со должина до средината на 
потколениците и се закопчува со "чичка" - лента. Јака-
та на пелерината е "буби", со фиксна ќулавка низ која 
има протнато врвка за подесување. На предниот дел 
од двете страни на пелерината има косо поставени от-
вори за раце со широчина од 40см зајакнати со лента 
со широчина од 8см, а во внатрешниот дел на пелери-
ната има ремен за зацврстување. Составен дел на пе-
лерината се две подлактици и две потколеници изра-
ботени од истиот материјал како и пелерината, што 
на краевите завршуваат со ластик. 



Стр. 4452 - Бр. 72 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 11 септември 2001 

Маскирната униформа покрај со маскирната капа, 
се носи и со беретка со темно-зелена боја изработена 
од чоја. Внатрешниот дел на беретката е обложен со 
платно, а долниот раб е опшиен со црна кожна лента. 

На десниот ракав на виндјакната од маскирната 
униформа за полицајците, маскирната кошула со 
кратки ракави, маскирниот комбинезон, комбинезо-
нот со црна боја, памучната маица со зелено-масли-
неста боја со кратки ракави и на памучната маскирна 
маица со кратки ракави на растојание од 10см од гор-
ниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со 
димензии 10,5 х 2,5см, изработен од чоја во темно сина 
боја, на кој со жолти букви е извезено ПОЛИЦИЈА, а 
од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од над-
ворешниот раб е извезена жолта лента, како кај при-
лог број 2. На левиот ракав на виндјакната од маскир-
ната униформа на полицајците, маскирната униформа 
со кратки ракави, маскирниот комбинезон, комбине-
зонот со црна боја, памучната маица со зелено-масли-
неста боја со кратки ракави и на памучната маскирна 
маица со кратки ракави на растојание од 10см од гор-
ниот раб на ракавот е вшиен амблем со облик на штит 
со димензии 11,5 х 9,5см изработен од чоја со темно 
сина боја, на кој со жолти букви е извезено РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА под-
влечено со жолта линија по должината на целиот нат-
пис, под која линија е извезено POLICE. Најдолу се на-
оѓа жолт венец во чија средина е впишано РМ, а на це-
лиот амблем на растојание од 0,5см од надворешниот 
раб е извезена жолта лента, како кај прилог број 3. 

На десниот ракав на виндјакната од маскирната 
униформа на полицајците - припадници на Единицата 
за извршување на специјални задачи, маскирната ко-
шула со кратки ракави, маскирниот комбинезон, ком-
бинезонот со црна боја, комбинезон со влошка во цр-
на боја, памучната маица со зелено-маслинеста боја со 
кратки ракави и на памучната маскирна маица со 
кратки ракави на растојание од 10см од горниот раб 
на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 
10,5 х 2,5 см, изработен од чоја со светло сина боја на 
кој со бели букви е извезено СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИ-
ЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 
см од надворешниот раб е опшиена жолта лента (при-
лог број 5). На левиот ракав на виндјакната од мас-
кирната униформа на полицајците - припадници на 
Единицата за извршување на специјални задачи, мас-
кирната кошула со кратки ракави, маскирниот комби-
незон, комбинезонот со црна боја, комбинезон со 
влошка во црна боја, памучната маица со зелено-мас-
линеста боја со кратки ракави и на памучната маскир-
на маица со кратки ракави на растојание од 10 см од 
горниот раб на ракавот е вшиен амблем во облик на 
штит со димензии 11 х 9,5см изработен од чоја со свет-
ло сина боја на кој со бели букви е извезено РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ЕДИНИЦА за СПЕ-
ЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ подвлечено со жолта линија по 
должината на целиот натпис, под која линија е извезе-
но SPECIAL POLICE FORCE, а под тоа со големи букви 
е извезено "ТИГАР". Под сите натписи во комбинаци-
ја од бела, кафеава, црвена и жолта боја е извезена 
глава на тигар, под него две молњи со жолта боја, а 
целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешни-
от раб е извезен со жолта лента (прилог број 6). Овој 
амблем во намалена форма со димензии 5,5 х 4 см, или 
амблемот во форма на круг изработен од чоја во тем-
но-сина боја со дијаметар од 4см, со извезен ловоров 
венец во златно жолта боја и во средина впишано РМ, 
се вшиени на маскирната капа (прилог број 7). На дес-
ната страна од црната или зелената беретка е поставе-
на значка во форма на штит со извезена глава на ти-
гар со димензии 3 х 3 см (прилог број 8). 

На капакот од горниот лев џеб од маскирната вин-
дјакна со влошка на полицајците и полицајците - при-
падници на Единицата за извршување на специјални 
задачи и од маскирната кошула со кратки ракави е 
пришиена "чичка"- лента за прикачување еполета со 
ознака на чинот." 

Член 5 
Во уводната реченица на членот 12, по зборовите 

"работен костум", се додаваат зборовите "флуорос-
центно елече". 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
"3. Флуоросцентното елече е со вообичаен комо-

тен крој, погодно за носење над работната униформа 
и на средина се закопчува со "чичка "-лента. Израбо-
тено е од материјал прилагоден за нанесување на флу-
оросцентна жолто-зелена боја. Во горниот дел од 
предната страна на елечето, во висина на градите е 
вшиена флуоросцентна лента во светло сива боја, со 
широчина од 5см. На левата страна под флуоросцен-
тната лента има џеб со капак, со димензии 18х14см, на 
кој е втиснат амблем со облик на штит со димензии 
10х8см, со темно сина боја, на кој со флуоросцентно 
жолто-зелени букви е впишано РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА, подвлечено со 
флуоросцентно жолто-зелена боја по должината на 
целиот натпис, под која линија е впишано POLICE, а 
најдолу се наоѓа флуоросцентно жолто-зелен венец во 
чија средина е впишано РМ, а на целиот амблем на 
растојание од 0.5 см од надворешниот раб е втисната 
флуоросцентна жолтозелена лента. Во долниот дел, 
на растојание од 9см. од долниот раб, по целата широ-
чина е вшиена флуоросцентна лента во светло сива 
боја, со широчина од 5см. Преку задниот дел од елече-
то, во горниот дел од грбот, во правоаголник во темно 
сина боја со димензии 40 х 9,5см, е впишано ПОЛИ-
ЦИЈА со флуоросцентно жолто-зелени букви, а под 
тоа POLICE". Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 станува-
ат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во точката 12, која 
станува точка 13 зборовите: "темно сина" се заменува-
ат со зборот "сива". 

Точката 13 станува точка 14. 
Член 6 

Во членот 15 по зборот "вратоврска," се додаваат 
зборовите: "шал, кожни ракавици, ремен, ". 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5167/1 Претседател на Владата 
4 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1330. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за 
акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 
52/01) и 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 11.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 
б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 
г) Мазут 

ден/лит. 
до 17,634 
до 19,734 
до 19,837 

ден/лит. 
до 19,037 
до 18,197 

ден/лит. 
до 17,248 

до 11,294 ден/кг. 
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2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 52,00 
до 54,50 
до 51,50 

ден/лит. 
до 39,50 
до 38,50 

ден/лит. 
до 27,00 

до 12,226 ден/кг. 

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
МБ - 86 
МБ - 98 
БМБ - 95 
б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 

в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
23.663 
23.664 
21,040 

ден/лит. 
11,756 
11,756 

ден/лит. 
3,041 

0,100 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- БМБ - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

до 0,25 ден/кг. 

1331. 
Врз основа на член 24-а, став 1, од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.09.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА З А НЕПОСРЕДНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

1. Се определува царински контингент за увоз на 
пченица во количина од 150.000 тони. 

Увозот на количините на пченицата од став 1 на 
оваа точка ќе се врши без плаќање на царина и специ-
фична давачка (прелевман). 

Распределбата на царинскиот контингент на пче-
ница ќе се врши за потребите на непосредните произ-
водители во сооднос 1 : 0,7 за откупена количина пче-
ница од домашно производство према правото на увоз. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување на царински 
контингент за увоз на пченица ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 97/2000). 

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

Бр. 23-4551/1 
4 септември 2001 година 

Скопје 

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

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

1332. 
Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4.09.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Недвижниот имот објект и дворно место-плани-

нарски дом "Горно Водно"-Скопје со површина од 102 
м2 под објект и 518 м2 дворно земјиште, лоциран на 
КП 772/4, КО Горно Водно, евидентиран во имотниот 
лист бр. 157, сопственост на Република Македонија, 
кој со Одлука на Владата на Република Македонија 
бр. 23-3568/1 од 16.05.1994 година е доделен на време-
но користење на Планинарскиот сојуз на Македонија, 
се иззема од користење на Планинарскиот сојуз на 
Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-2424/4 
4 септември 2001 година 

Скопје 

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

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
12.09.2001 година. 

Заменик 
Бр. 23-5277/1 на претседателот на Владата 

11 септември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Крстевски, с.р 

1333. 
Врз основа на член 36, став 3, од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4.09.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН 

ИМОТ ПОД ЗАКУП СО НАДОМЕСТОК 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот плани-

нарски дом "Горно Водно"-Скопје со површина од 102 
м2 под објект и 518 м2 дворно земјиште, лоциран на 
КП 772/4, КО Горно Водно, евидентиран во имотниот 
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лист бр. 157, сопственост на Република Македонија, се 
пренесува на користење под закуп на 10 години со на-
доместок на Градското планинарско спортско друш-
тво "Скопје-Матица". 

Член 2 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија со Град-
ското планинарско спортско друштво "Скопје-Мати-
ца" да склучи договор за условите и начинот на корис-
тење на имотот. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-2424/5 Претседател на Владата 
4 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1334. 
Врз основа на член 9 од Законот за јавни патишта 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.07.2001 година, донесе 

O Д Л У К A 
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 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
54/94, 60/95, 41/96, 47/97 и 107/2001), во точка 1 под Б) 
регионални патишта се врши следното изменување и 
дополнување: 

К1-М3 крстосница на Булевар "Христијан Тодоров-
ски-Карпош", улица "Босна и Херцеговина" и улица 
"Хрватска" (град Скопје)-с. Смилковци-с. Црешево. 

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

Бр. 23-3269/1 Претседател на Владата 
10 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1335. 
Врз основа на член 40-ж од Законот за вино 

("Службен весник на СРМ" бр. 27/73, 51/88, 20/90, 
17/91 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 83/92 и 98/2000), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 4 септември 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ГРОЗЈЕ И ВИНО 
СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за 
грозје и вино - Скопје се именуваат: 

- д-р Елизабета Ангелова, директор на Управата 
за семе и семенски материјал во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- Јане Глигоров, генерален директор на Винарска 
визба "ТИКВЕШ" - Кавадарци, 

- д-р Драган Ѓошевски, вонреден професор на Зем-
јоделскиот факултет - Скопје, 

- Марјан Ѓошев, генерален директор на Агроком-
бинатот "ЛОЗАР" - Велес, 

- м-р Ристе Еленов, директор на АГРОПИН -
Скопје, 

- д-р Саша Митрев, директор на Институтот за 
јужни земјоделски култури - Струмица, 

- д-р Михаил Петков, професор на Земјоделски 
факултет - Скопје, 

- Павле Тодоров, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

- Киро Урошев, претседател на Здружението на 
индивидуални лозаро производители ТИКВЕШ 
ГРОЗЈЕ од Кавадарци. 

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

Бр. 17-5161/2 Претседател на Владата 
4 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1336. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 септември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 
ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие 
за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на 
Република Македонија се именува Александар Турунџи-
ев, маркетинг менаџер во ова јавно претпријатие. 

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

Бр. 17-5162/1 Претседател на Владата 
4 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1337. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 септември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

" СТУДЕНЧИЦА" -СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчи-
ца"-Скопје се разрешуваат: 

- Маријан Георгиевски, 
- Добре Николоски. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното 

претпријатие за водоснабдување " Студенчица"-Скоп-
је се именуваат: 

- Кирил Настески, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

- Миле Крагуевски, директор на ЈП "Комуналец"-
Кичево. 

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

Бр. 17-3839/3 Претседател на Владата 
4 септември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1338. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена на седницата 
одржана на 04.09.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одбива барањето на ФПОЗ "Витапелла" АД 
Битола за давање одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност - втора емисија на акции. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-470/6 Комисија за хартии од вредност 
4 септември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1339. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии 

од вредност ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на 
Комисијата за хартии од вредност донесена на седни-
цата одржана на 04.09.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ 

НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА 
ЕМИСИЈА НА АКЦИИ 

1. Се дава согласност на "Култура" АД Скопје за 
продолжување на рокот за реализација на втората 
емисија на акции за 3 (три) месеци, заклучно со 
17.11.2001 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да го објави продол-
жувањето на рокот за реализацијата на втората еми-
сија на акции во еден дневен весник во рок од три дена 
од денот на приемот на ова решение. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 
15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести 
Комисијата за бројот на запишаните и платени хартии 
од вредност, односно за процентот за реализација на 
емисијата согласно Правилникот за содржина на из-
вестувањето за запишани и платени хартии од вред-
ност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01). 

4. Ова решение влегува во сила со донесувањето. 
5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 

на Република Македонија". 

Бр. 07-521/8 Комисија за хартии од вредност 
4 септември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1340. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена на седницата 
одржана на 04.09.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Комерцијална Банка" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на 31.922 обични акции и 7.465 
приоритетни акции, во вредност од 177.183.037,50 де-
нари. 

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. 07-719/5 Комисија за хартии од вредност 
4 септември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1341. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001 и 
52/2001), министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите ("Службен весник на РМ" бр. 40/2001), во чле-
нот 4, се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат: 

"(2) Управата за јавни приходи, по претходна сог-
ласност на министерот за финансии, може да дозволи 
во еден акцизен склад, кога тоа го бараат технолош-
ките карактеристики на складот, да се складираат ак-
цизни добра на повеќе иматели на акцизна дозвола, во 
случаи ако се работи за ист вид на акцизни добра и до-
колку со тоа се спречува настанување на стопанска 
штета. Под ист вид на акцизни добра се подразбираат 
добрата кои се распоредени во иста осумцифрена та-
рифна ознака од номенклатурата на царинската тари-
фа. 

(3) Во случаите кога акцизните добра се складира-
ат заедно, во согласност со став (2) на овој член, има-
телите на акцизна дозвола одговараат солидарно за 
случаите на настанување на акцизата во согласност со 
член 13 од Законот за акцизите." 

Член 2 
Во членот 16, во ставот (1), во третата реченица по 

зборот "најдоцна" зборовите: "наредниот работен ден", 
се заменуваат со зборовите: "за три работни дена". 

Во ставот (2), во четвртата реченица по зборот 
"најдоцна" зборовите: "наредниот работен ден", се за-
менуваат со зборовите: "за три работни дена". 

Во ставот (3), во третата реченица по зборот "нај-
доцна" зборовите: "наредниот работен ден", се заме-
нуваат со зборовите: "за три работни дена". 

Член 3 
Во членот 27, по ставот 3 се додава нов став (4) кој 

гласи: 
"(4) Управата за јавни приходи може да одобри от-

стапување од денатурирањето, ако употребата на де-
натурантот се докаже дека ја оневозможува употреба-
та на етил-алкохолот во производствениот процес." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 08-16603/1 Министер, 
6 септември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1342. 
Врз основа на член 35 став 3 и член 36 став 3 од За-

конот за утврдување и наплата на јавните приходи 
("Службен весник на РМ" бр. 13/2001), министерот за 
финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОС-
ТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ, ОДНОСНО 

ДАНОЧНА ОБВРСКА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и начинот за обез-

бедување на плаќање на даночен долг, односно даноч-
на обврска ("Службен весник на РМ" бр. 25/2001 и 
40/2001), во членот 2 зборовите: "согласно Законот за 
финансиското работење" се бришат. 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 08-16547/1 Министер, 
6 септември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1343. 
Врз основа на член 5 од Одлуката за увоз во Репуб-

лика Македонија на одделни земјоделски стоки со по-
текло од Европската Заедница за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
56/2001), министерот за економија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КОЛИ-
ЧЕСТВАТА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПООД-
ДЕЛНИ КВОТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИ СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЕВРОПСКАТА 

ЗАЕДНИЦА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се определува постапката за рас-

пределба на количествата на стоките во рамките на 
поодделни квоти од Прилогот 1 и Прилогот 2 од Од-
луката за увоз во Република Македонија на одделни 
земјоделски стоки со потекло од Европската Заедни-
ца за 2001 година (во натамошниот текст: одлуката). 

Член 2 
Барање за доделување на одредени количества на 

стоки во смисла на член 4 од Одлуката увозникот или 
неговиот овластен застапник може да поднесе до Ми-
нистерството за економија секој работен ден од 8,00 
до 14,00 часот. 

Член 3 
Евидентирање на барањата во Министерството за 

економија се врши по ред кој што одговара на редот 
на нивното добивање во Министерството за економи-
ја(датум и време). 

Обработување на барањата Министерството за 
економија врши секој работен ден за добиените бара-
ња од претходниот ден. 

Член 4 
Министерството за економија при обработување-

то на барањата врши проверка дали вкупното количе-
ство на стока од барањата поднесени во ист ден од оп-
ределената тарифна ознака ја надминува расположи-
вата квота и соодветно на тоа ќе изврши распределба: 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени на ист ден за определена тарифна 
ознака не ја надминува расположивата квота, поеди-
нечна распределба се врши најмногу до 20% по корис-
ник од вкупната квота; 

- ако вкупното количество на соодветната стока од 
барањата поднесени за определена тарифна ознака за 
еден ден ја надминува расположивата квота, поеди-
нечната распределба се врши сразмерно на бараните 
количества но не повеќе од 20% по корисник од вкуп-
ната квота. 

Член 5 
Министерството за економија по искористувањето 

на соодветната квота, откако ќе ја извести Царинска-
та управа на Република Македонија, за тоа објавува 
соопштение во печатните медиуми. 

Член 6 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-5652 Министер, 
5 септември 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 812/2001 од 24.08.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 003768, го запиша во трговскиот регис-
тар изменувањето и дополнувањето на Статутот на 
Агроплод АД Ресен за производство, преработка и 
промет увоз-извоз со П.О. ул. "29-ти Ноември" бр. 6, 
Ресен. 

Се врши промена на Статутот на Агроплод АД Ре-
сен за производство, преработка и промет увоз-извоз 
со П.О. 

Промените на статутот се однесуваат на промени 
во начинот на управувањето и структурата на главни-
цата така што се воведува едностепен систем на упра-
вување во Друштвото со одбор на директори и во сог-
ласност со овие измени се вршат соодветни измени во 
останатите одредби на Статутот со внесување на од-
редби на новиот начин на управување и се регулираат 
прашањата кои се однесуваат на едностепениот сис-
тем на управување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
812/2001. (21976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1492/01 од 14.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02023170?-8-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив и дејност на Друштво-
то за производство, трговија и услуги АНГЛИСКИ 
ЦЕНТАР Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
Градски ѕид блок 3, локал 12. 

Друштво за производство, трговија и услуги АН-
ГЛИСКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
Градски ѕид блок 3, локал 12. 

Дејноста се проширува со 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.50, 80.42. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1492/01. (18040) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 230/2001 од 28.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 3-02001860-000-09, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на управител на Приватната 
здравствена организација Аптека "ПАСТЕР" С. Риз-
ванче и др. ДОО Гостивар, бул. "Браќа Гиноски" бр. 
125. 

Се врши промена на управител и тоа: се брише: Са-
мир Ризванче-управител, се запишува Тургај Ризван-
че-управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
230/2001. (18525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1971/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 7-02001896-000-09, ја запиша во трговскиот 
регистар промената на лице овластено за застапување 
на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми 
"Македонски шуми" п.о. Скопје, ул. "Сава Коваче-
виќ" бр. 15А-Скопје. 

Промена на лице овластено за застапување во внат-
решно и надворешно трговско работење. Да се брише 
Гоко Портарски-директор со неограничени овласту-
вања, да се запише Симеончо Тодоров-директор со не-
ограничени овластувања. Пречистен текст: Симеончо 
Тодоров-директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1971/2001. (18526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1816/2001 од 3.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02023422?-3-06-000, ја запиша во трговски-



11 септември 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. 72 - Стр. 4457 

от регистар промената на фирма на Друштвото за 
шпедиција, внатрешна и надворешна трговија КОН-
ДИР Благој и Лилјана ДОО Скопје, ул. "Ѓорче Пет-
ров" бр. 71, Скопје. 

Новиот назив гласи: Друштво за производство, тр-
говија, шпедиција и услуги КОНДИР ДОО увоз-извоз 
ул. "Горче Петров" бр. 71, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1816/2001. (18527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1831/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02034770?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на лице овластено за застапу-
вање на Друштвото за производство, трговија и угос-
тителство ЛОВЕЦ АД Тетово, ул. "Б. Кидрич" бр. 1, 
Тетово. 

Управител: Се брише досегашниот управител Вој-
новски Дракче, а се запишува Стојкоски Ѓорѓија. 

Дејности: 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.87, 15.89, 17.30, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 28.11, 
28.12, 34.30, 35.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 20.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 52.51, 
53.51, 54.51, 55.51, 56.51, 57.51, 61.51, 62.51, 63.51, 64.51, 
65.51, 66.51, 70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.22, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, 
привремен увоз-извоз, компензациони работи и посре-
дување во надворешно трговскиот промет и меѓунаро-
ден транспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1831/2001. (18533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1152/2001 од 20.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02009248?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на Авто такси КЕРО 
ТП Бејтула Керим Керими ул. "Методи Митевски" 
бр. 9-4/10, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1152/2001. (18534) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1791/2001 во регистарска влошка бр. 
02006121?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги СВЕТЕКС-Светланка и др. 
ДОО Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 22/15. 

Се брише Јовановски Милан-управител со неогра-
ничени овластувања, се запишува Јовановска Свет-
ланка-управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1791/2001. (18535) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 996/2001 од 11.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02005540?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП на Превоз на патници 
ДРИТОН ТП Шабан Иса Салиу, ул. "Александар Буј-
нов" бр. 4/8, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
996/2001. (18536) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1979/2001 од 11.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02027968?-8-10-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар трансформацијата на ДОО во ДООЕЛ 
на Друштвото за производство и продукција на радио 
и телевизиски програми САТ СКОП ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Беласица" бб. 

На ден 06.07.2001 година основачот Иван Дебарлиев 
од Скопје, ул. "Ленинградска" бр. 114 истапува како 
основач од друштвото и го преотстапува својот осно-
вачки влог во вредност од 15.900,00 денари или 513 
ДЕМ на основачот кој останува во друштвото како 
единствен Димче Славески од Скопје. Со прифаќање 
на влогот од основачот што истапува, основачот Дим-
че Славевски го зголемува својот влог кој во иднина 
ќе биде 159.000,00 денари или 5.129 ДЕМ. Со тран-
сформација на друштвото од ДОО во ДООЕЛ се ме-
нува името и гласи: Друштво за производство и про-
дукција на радио и телевизиски програми САТ СКОП 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Беласица" бб. Друштвото ќе ко-
ристи скратен назив-име: САТ СКОП ДООЕЛ Скоп-
је. Друштвото го менува овластеното лице Димче 
Славески, управител без ограничувања, а се запишува 
Дијана Лазаровска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1979/2001. (18537) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1581/2001 од 10.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02031236?-4-11-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на лице овластено за заста-
пување на Печатница Први мај АД извоз-увоз Скопје, 
ул. "Чедомир Кантарџиев" бр. 28, Скопје. 

Се врши промена на лице овластено за застапување 
и тоа: се брише: Петроски Јованчо-директор, се запи-
шува Граматиков Алексо-директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1581/2001. (18538) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 478/2001 од 13.03.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02029887?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејност на Услужното 
трговско друштво, сервис и трговија МАК-ЕИ Слобо-
дан ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 112/3-6. 

Друштвото кое што е усогласено со ЗТД Услужно 
трговско друштво, сервис и трговија МАК-ЕИ Слобо-
дан ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 112/3-6, 
Скопје. Единствен содружник Слободан Тасевски. 

Друштвото се проширува со следната дејност: 
52.72/1 поправка на електрични апарати за домаќинс-
твото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
478/2001. (18539) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 225/2001 од 11.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-2242-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
АД Дрвно индустриски комбинат "СТРАШО ПИН-
ЏУР" ц.о. Кавадарци,ул. "Индустриска" бр. 23. 

Се брише запишаниот застапник Шемов Глигор вд-
директор без ограничување, а се запишува Илиевски 
Блаже вд-директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
225/2001. (18581) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1829/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02008218?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
промет и услуги САНДРА-ЛД Драган ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "4-ти јули" бр. 160-б. 
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Се врши промена на управител и тоа: се брише Дра-
ган Пецев-управител, се запишува Александар Пецев-
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1829/2001. (18582) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1976/2001 од 10.07.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02031829?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Промет на 
мало со прехранбени производи МАЈА Стојчо Тодос 
Марковски ТП ул. "Маршал Тито" бр. 169, Крива Па-
ланка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1976/2001. (18583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2724/2000 од 17.11.2000 година, во регистар-
ска влошка бр. 02021040?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на ТП на Колонијал 
КОНИ ТП Лозановска Никола Слобода Гевгелија, ул. 
"М. Тито" бр. 63. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2724/2000. (18584) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1765/2001 од 27.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02004114?-6-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето на фирма ТП на Трго-
вија на мало со прехранбени производи Весна Алекса 
Стојаноска ТП ВЕДЕЈ бул. "Видое Силевски Бато" 
бр. 11/3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1765/2001. (18588) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1744/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02009854?-3-06-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на Друштвото за 
транспорт и трговија ТРГОШПЕД ТРАНС Василчо и 
Виолета ДОО увоз-извоз Велес, ул. "Благој Горев" 
бр. 104. 

Перовска Виолета се брише од управител без огра-
ничувања на Друштвото од внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет. Мартиновска Лидија се запи-
шува за управител без ограничување во внатрешниот 
и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1744/2001. (18589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1735/2001 од 28.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02030305?-8-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на име, седиште и проширу-
вање на дејност на Друштвото за трговија, производ-
ство и услуги ЕЛХАР Благоја Иваноски ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 12/7-4, 
Скопје. 

Се менува името и седиштето на Друштвото и ќе 
гласи: Друштво за производство, трговија и услуги 
ИВАНОСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 104/2. 

Дејноста се проширува со: 15.11, 15.31, 15.91, 15.92, 
15.94, 15.95, 17.40/1, 17.52, 18.10, 18.22, 18.24, 18.30, 
19.10, 19.20, 19.30, 20.51, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
22.21, 22.22, 22.25, 22.31, 24.12, 24.30, 26.61, 28.40, 28.52, 
28.62, 28.72 28.73, 28.74, 28.75, 29.22, 29.24, 29.32, 29.53, 
31.62, 34.20, 35.50, 36.11, 36.12, 3613, 36.14, 36.15, 36.62, 
36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 22.24, 01.11/2, 26.23, 26.24, 
26.26, 29.12, 29.13, 29.14, 29.54, 29.55, 29.71, 30.01, 0.02, 
31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 32.20, 33.10/2, 33.20, 33.30, 
33.40, 36.50, 36.53, 45.31. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1735/2001. (18585) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1554/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02034379?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на управител на АЛ-ФИ ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ Друштво за производство, угости-
телство, трговија и услуги ДООЕЛ увоз-извоз с. Вол-
ково, Скопје, ул. "102" бр. 19. 

Да се брише Славковски Сашо управител без огра-
ничувања, да се запише Гиковски Владимир, управи-
тел без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1554/2001. (18501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 2341/2000 од 16.10.2000 година, во регистар-
ска влошка бр. 6-02000890-000-06, го запиша во тргов-
скиот регистар бришењето на ТП Сашко Јефтимија 
Васов ТП за превоз на патници со такси автомобил 
АС Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр. 4/I-2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
2341/2000. (18587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1446/2001 од 24.05.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 02037922?-3-01-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на фирма и седиште на 
Друштвото за сообраќај, промет и обука АРБ, Болана 
и Радица ДОО Скопје бул. "Кузман Јосифовски Питу" 
бр. 15 кат I локал 22 ТЦ Скопјанка. 

Промена на фирма и седиште на: Друштво за сооб-
раќај, промет и обука АРБ ДОО Скопје, бул. "Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 30 лок. 1 мезанин. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1446/2001. (18590) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1254/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02032564?-4-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар преобразба на АД Скијачки центар ЗАРЕ 
ЛАЗАРЕВСКИ Акционерско друштво за сообраќај и 
услуги с. Маврово-Маврови Анови. 

Преобразба на: Скијачки центар ЗАРЕ ЛАЗАРЕВ-
СКИ Акционерско друштво за сообраќај и услуги с. 
Маврово-Маврови Анови во Скијачки центар ЗАРЕ 
ЛАЗАРЕВСКИ друштво со ограничена одговорност 
за сообраќАј и услуги с. Маврово-Маврови Анови. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1254/2001. (18591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1886/2001 од 9.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02021385?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на фирма на Друштвото за тр-
говија ФАРМ-ВЕСТ Јасминка Кундуровиќ ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 32, Скопје. 

Промена на фирма на: Друштво за трговија ФАРМ-
ВЕСТ ДООЕЛ Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1886/2001. (18592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1861/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02003392?-8-01-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на назив на Трговското друш-
тво за промет и услуги ЕЛТ ЛОНГМАН Даница Мил-
кова ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Партизан-
ски одреди" бр. 3-3/5. 
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Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 
за промет и услуги Ст. Џорџ ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 3-3/5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1861/2001. (18593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 30/2000 од 26.06.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-54684-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лице овластено за застапување на 
Основното училиште "РАЈКО ЖИНЗИФОВ" с. Дол-
но Оризари, Велес. 

Се брише Љапов Христо-вд директор без ограничу-
вање, се запишува Биберовиќ Рамо-директор без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
30/2000. (18594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 813/2001 од 9.05.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 6-02001071-000-06, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП "ЗЕКО"-Такси превоз 
на Зекир Селман Селман бул. "АСНОМ" бр. 42/70, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
813/2001. (18596) 

Од Основниот суд Скопје I 
1808/01. 

Скопје, П. Трег. бр. 
(18597) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1935/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02033098?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар бришењето на ТП на Такси превоз ТП 
ИЛМА Нузи Дуран Асановски, с. Отишани Дебар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1935/2001. (18598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 242/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-10779-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар бришењето на Јавното претпријатие за водосто-
панство Лисиче Велес, ул. "ЈНА" бб, Велес. 

Работниците ги презема Јавното водостопанско 
претпријатие согласно неговиот акт за систематизаци-
ја. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
242/2001. (18599) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 640/2001 од 12.06.2001 г., во регистарската 
влошка, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
име на фирма на Друштвото за производство, градеж-
ништво, сообраќај, трговија и услуги МУЧО увоз-извоз 
Охрид ДООЕЛ Охрид ул. "Васил Стефоски" бр. 48. 

Се врши промена на име на фирма: досегашното: 
Трговско друштво за производство, трговија, угости-
телство, транспорт и услуги МУЧО увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ се менува и новата фирма гласи: Друштво за 
производство, градежништво, сообраќај, трговија и 
услуги МУЧО увоз-извоз Охрид ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
640/2001. (18310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 241/2001 од 5.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 1-36965-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар бришењето на Тетекс Банка мешовита банка АД 
Скопје, ул. "Народен Фронт" 19А. 

Бришење на Тетекс Банка мешовита банка АД 
Скопје, ул. "Народен Фронт" 19А заради основање на 
Тетекс Кредитна банка Скопје, ул. "Народен Фронт" 
бр. 19А. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
241/2001. (18595) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 639/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 009089, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на име на фирма и проширување на дејнос-
тите на Друштвото за производство, градежништво, 
угостителство, трговија и услуги ХАЗИР увоз-извоз 
Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Охридска бригада" бр. 15, 
Охрид. 

Се врши промена на име на фирма: досегашното: 
Трговско друштво за производство, трговија, угости-
телство, транспорт и услуги ХАЗИР увоз-извоз Охрид 
ДООЕЛ се менува и новата фирма гласи: Друштво за 
производство, градежништво, угостителство, трговија 
и услуги ХАЗИР увоз-извоз Охрид ДООЕЛ. 

Друштвото се проширува уште со следните дејнос-
ти: 36.63, 33.40, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.21, 52.74, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 
26.15. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
639/2001. (18311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1808/01 од 4.07.2001 година, во регистарска 
влошка бр. 02019194?-8-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на основачи и управител на 
Друштвото за комерцијални услуги МЕКС ДОО 
Скопје, Градски стадион бб. 

Нов назив: Друштво за комерцијални услуги МЕКС 
ДОО Скопје, Градски стадион бб. Пристапуваат осно-
вачите Горан Ивановски и Розета Димитровска. Се 
Драган Павловиќ Латас, се запишува Горан Мишев-

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 642/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 000902, го запиша во трговскиот регистар 
бришењето на управител на Друштвото за шпедиција 
и промет МАРИДА Горан Димитров дооел ул. "Ед-
вард Кардељ" бр. 11/12, Битола. 

Се вршат статусни промени во Друштвото: Друш-
твото во внатрешниот промет ќе го застапува Горан 
Димитров - управител со неограничени овластувања 
во рамките на запишаните дејности. 

Друштвото во надворешниот промет ќе го заста-
пува Горан Димитров - управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
642/2001. (18312) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 467/2000 од 31.10.2000 г., во регистарска 
влошка бр. 03003560?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејностите на Друш-
твото за трговија Ана ДООЕЛ увоз-извоз с. Бориево 
91, Босилово. 

Се проширува дејноста со: 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.33, 
92.34, 20.30, 20.40, 

Пречистен текст: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.33, 92.34, 20.30, 20.40. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
467/2000. (18313) 
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Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 309/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03005006?-1-03-000, го запиша во трговски-
от регистар истапувањето и пристапувањето на сод-
ружник и пренос на удел во Друштвото за производ-
ство, промет и услуги Сани пром јтд Милчев Мирко и 
др с. Звегор - Делчево. 

Со одлука на друштвото од 10.05.2001 година е из-
вршен пренос на уделот од 40,00 ден. од Милчева Ва-
лентина, која истапува од друштвото на Георгиевски 
Павле од Делчево, кој го прифаќа уделот и пристапу-
ва во друштвото како содружник. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
309/2001. (18314) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 352/2001 од 05.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03008926?-7-09-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Комуналното Јавно претпријатие "Водо-
вод" - Кочани ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 64. 

Се запишува: Георги Христов дипл.електро-инже-
нер за директор на КЈП "Водовод" - Кочани со неог-
раничени овластувања. 

Се брише: Лазо Тодоров директор на КЈП "Водо-
вод" Кочани со неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Георги Христов дипл.електро-
инженер за директор на КЈП "Водовод" Кочани, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
352/2001. (18315) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 308/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03002835?-1-01-000, го запиша во трговски-
от регистар дополнувањето на дејности на Друштвото 
за производство, промет и услуги Лино јтд, Роберт Ос-
тоиќ и др. увоз-извоз Делчево ул. "Ленинова" бр. 4. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.25, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.61, 37.10, 
37.20, 93.01. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
308/2001. (18316) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 136/2001 од 11.05.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03006404?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар проширувањето на дејности на Друштво-
то за производство, трговија на големо и мало и услу-
ги увоз-извоз Ико-Комерц ДООЕЛ с. Куклиш бр. 401, 
општина Куклиш. 

Дејности: 01.11/3, 01.11/4, 01.21, 15.51, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 26.15, 26.21, 26.22, 
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.14, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.30/4, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.37, 
51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.72, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.30, 15.86, 29.71, 
15.98/1, 15.98/2, малограничен промет со Грција и Бу-
гарија, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
меѓународниот патен сообраќај. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
136/2001. (18317) 

Се брише: Пандев Иван - извршен член на Одбор 
на директори. 

Се запишува: Гоцевска Албертина - директор со 
неограничени овластувања. 

Пречистен текст: Василев Ристо - директор со не-
ограничени овластувања. 

Гоцевска Албертина - директор со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
359/2001. (18318) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 356/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03002498?-4-03-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Кланица 
со Ладилник а.д. Штип ул. "Рибник" бб, Штип. 

Промена на лице овластено за застапување. Се 
брише Шуманоски Мишко, се запишува Миланова 
Весна, генерален директор без ограничувања и прет-
седател на Управен одбор. 

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 
356/2001. (18319) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 78/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 
1-185-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
овластено лице на Јавната здравствена организација 
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР" Струмица п.о., ул. 
"Младинска" бр. 2, Струмица. 

Се запишува: промена упис на овластено лице за 
застапување д-р Митко Кујунџиев. 

Се брише д-р Томе Лазарев - в.д. директор со неог-
раничени овластувања. 

Пречистен текст: д-р Митко Кујунџиев - в.д. дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
78/2001. (18320) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 34/2001 од 03.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 
1-984-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на 
субјектот на МЗТ "Биротехничка опрема" доо - Стру-
мица, ул. "Гоце Делчев" бр. 121 - Струмица. 

МЗТ "Биротехничка опрема" ДОО Струмица со 
седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 121 - Струмица, се 
брише од регистарот поради трансформација на друш-
твото согласно ЗТПОК на две нови друштва со огра-
ничена одговорност: Друштво за производство, трго-
вија и услуги Биротехничка опрема - увоз-извоз доо 
Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 121 - Струмица, и 
Друштво за производство, трговија и услуги МЗТ Би-
ротехничка опрема увоз-извоз доо Валандово ул. "Ва-
ландовски пат" бб - Валандово. 

Врз основа на одлука за трансформација на МЗТ 
Биротехничка опрема ДОО Струмица бр. 03-127/1 од 
31.12.1997 година. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
34/2001. (18321) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. 
бр. 56/2001 од 6.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 
1-9193/0, го запиша во судскиот регистар проширува-
њето на дејности на Здравствената организација - ап-
тека "ФИТОМЕДИКА" П.О. Струмица, ул. "Сандо 
Масев" бр. 2. 

Усогласување со НКД и проширување на предме-
тот на работење - дејности: 52.31, 52.32, 52.33. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 
56/2001. (18322) 

Основниот суд Штип во Штип, со решението 
П.Трег. бр. 359/2001 од 12.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 03001466?-4-06-000, ја запиша во трговски-
от регистар промената на овластено лице на Тран-
шпед Македонија а.д. Струмица "Климент Охридски" 
бр. 105. 

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. 
бр. 488/2001 од 31.05.2001 г., во регистарска влошка бр. 
03008904?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Евитал-маг дооел увоз-извоз Св.Николе, ул. 
"Индустриска" бб. 
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Содружник: Евитал доо увоз-извоз Св.Николе. Ос-
новачки влог: 5000 дем или 155.000 денари. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12, 01.12/1, 01.13, 01.21, 
01.22/1, 01.23, 01.24, 01.41, 01.41/3, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 50.20, 50.30, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 63.12, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува Данаилова Љубинка - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
488/2001. (18323) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 696/2001 од 27.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 004866, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Друштвото за производ-
ство, трговија, транспорт, угостителство и услуги 
увоз-извоз НЕЛА-ФИШ ДООЕЛ Хоџа Невруз с. Кра-
ни - Ресен. 

Се врши промена на управител на друштвото. 
Се брише: Хоџа Невруз - управител без ограничу-

вање. 
Се запишува: Тони Стојковски - управител на 

друштвото со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
696/2001. (18324) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 686/2001 од 26.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 007901, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител на Трговското друштво за 
производство, трговија и услуги Малевски Даме - ДА-
ВИНЕКС - Битола ДООЕЛ Битола ул. "Димче Лах-
чански" бр. 21/19, Битола. 

Содружник: Малевска Мимоза - ДАВИНЕКС -
Битола дооел. 

Седиште: Охрид, ул. "Туристичка" бр. 50/4/6. 
Се брише досегашниот управител Цветковски Са-

шо и му престанува овластувањето за застапување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет. 

За нов управител на друштвото се поставува лице-
то Малевска Мимоза која ќе го застапува друштвото 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет не-
ограничено во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
686/2001. (18327) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 681/2001 од 25.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 007788, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на овластено лице на Друштвото за произ-
водство, услуги, угостителство и трговија Менка Трај-
коска ДАР-ХРИС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. 
"Борис Кидрич" бр. 27, Кичево. 

И престанува овластувањето за застапување на 
Менка Трајкоска без ограничување во рамките на за-
пишаните дејности, во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување во својство на уп-
равител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет, се именува Злате Трајкоски од Кичево. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
681/2001. (18328) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 680/2001 од 25.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 009342, ја запиша во трговскиот регистар 
фирмата, седиштето, содружник, овластено лице на 
Друштвото за трговија, производство, услуги и угости-
телство Димоска Слободка ТУРНИ увоз-извоз ДОО-
ЕЛ Кичево бул. "Ослободување" бр. 58/8. 

Новата фирма гласи: Друштво за трговија, произ-
водство, услуги и угостителство Дамјаноски Влатко 
ТУРНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево. 

Истапува Димоска Слободка, пристапува Дамјано-
ски Влатко. 

Се брише Влатко Дамјаноски, а ќе го застапува 
Весна Дамјаноска. 

Промена на седиштето од бул. "Ослободување" 
бр. 58/8, на ул. "Мара Угринова" бр. 28. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
680/2001. (18325) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 685/2001 од 26.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 005653, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги Горѓи 
Кочовски ТЕ-КО-ЏОРЏ увоз-извоз Битола ДООЕЛ 
ул. "Солунска" бр. 216, Битола. 

Во ДООЕЛ ТЕ-КО-ЏОРЏ Битола му престанува-
ат овластувањата за застапување и во надворешниот 
трговски промет на лицето Кочовски Горѓи и се бри-
ше од трговскиот регистар. 

Лицето Кочовски Горѓи е единствен содружник во 
ДООЕЛ ТЕ-КО-ЏОРЏ. 

Нов управител е лицето Николовска Весна упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
685/2001. (18326) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 690/2001 од 27.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 008002, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејности на Трговското друштво за 
производство и трговија, на Дитрих Плефка "ФУЛ-
ДА" Охрид ДООЕЛ, Седиште, Охрид, ул. "Сатеска" 
бр. 2. 

Се врши упис во регистарот на нови дејности: 
55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.30, 61.10, 61.20, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.20, 63.40. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
690/2001. (18329) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 247/2001 од 14.03.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 008237, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето со додавање на нови дејности на Тргов-
ското друштво за услуги и трговија "ЈАНУС" Жарко 
Јанев ДООЕЛ Охрид ул. "Славеј Планина" бр. 46. 

Трговското друштво во иднина ќе ги обавува и 
следниве дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 
15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.1, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.30, 63.40, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.81, 74.84, 92.32, 93.05. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
247/2001. (18330) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 674/2001 од 21.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 006268, го запиша во трговскиот регистар 
префрлувањето на ТП Трговец поединец за трговија 
на мало "ЧКОРЛЕ" Сузана Васил Васлевски ТП Би-
тола, ул. "Даме Груев" бр. 154, Битола. 
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Префрлање на ТП од: Трговец поединец за трго-
вија на мало ЧКОРЛЕ Елена Глигур Василевска ТП 
Битола во: Трговец поединец за трговија на мало 
ЧКОРЛЕ Сузана Васил Василевска ТП Битола, ул. 
"Даме Груев" бр. 154. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33. 

Во правниот промет ќе настапува во свое име и за 
своја сметка со полни овластувања, а за обврските ќе 
одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Сузана Василев-
ска застапник без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
674/2001. (18331) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 667/2001 од 20.06.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 011013, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на 
Друштвото за превоз и услуги Најдовски Илија НИ-
КИ-ТРАНС ДООЕЛ Демир Хисар ул. "11-ти Октом-
ври" бр. 9, Демир Хисар. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во Друштвото за превоз и услуги Најдовски Или-
ја НИКИ -ТРАНС ДООЕЛ Демир Хисар. 

Наместо досегашниот управител Најдовски Илија 
од Демир Хисар му престануваат овластувањата како 
управител и се брише од судскиот регистар се именува 
друг управител а тоа е: Николовски Тони - управител 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности т.е. лице овластено за застапување во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
667/2001. (18332) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 214/2001 од 20.06.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 1-19917, ја запиша во судскиот регистар 
промената на Приватната здраствена организација -
аптека "ЕУРОФАРМ" Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" 
бр. 76, во простории на супермаркет "Веро 2" бр. К-2 на 
нова адреса во Битола, на ул. "Игњат Атанасовски бб. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
214/2001. (18333) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр. 303/01 од 28.08.2001 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Про-
изводно, услужно, трговско претпријатие на големо и 
мало "ЧАРЛИ" увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 
"Стари Новакина" бр. 23 и жиро сметка бр. 40100-601- 
171067, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Производно, услужно, 
трговско претпријатие на големо и мало "ЧАРЛИ" 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Стари Новаки-
на" бр. 23 и жиро сметка бр. 40100-601-171067, се зак-
лучува. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр. 60/00 од 06.09.2001 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот АД 
"КОЛЕКТИВ" Скопје, со седиште на ул."1409" бр. 3 и 
жиро сметка бр. 40120-601-10329, впишан во регистар-
ска влошка бр.1-2627-0-0-0, се заклучува. 

Имотот сопственост на должникот АД за прера-
ботка на пластични маси КОЛЕКТИВ Скопје, се пре-
несува на новото трговско друштво кое ќе биде осно-
вано по донесување на ова решение, а согласно одоб-
рение од план за реорганизација. 

Се задолжува стечајниот управник над должникот 
да врши надзор врз спроведувањето на планот за ре-
организација. 

Извод од решението да се објави на огласната таб-
ла во судот и во "Службен весник на РМ". 

Должникот да се брише од судскиот регистар кој 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21812) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 89/01 од 04.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот трговско претприја-
тие "МОДИСТ КОМПАНИ - 95" Д.О.О. увоз-извоз 
од Скопје, со седиште на ул."Брсјачка Буна" бр. 41, со 
жиро сметка бр. 40100-601-355484 и број на регистар-
ска влошка 1-64070-0-0-0 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, от-
ворената стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие "МОДИСТ КОМПАНИ - 95" од Скопје, се зак-
лучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21548) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 40/01 од 04.09.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "МОДУЛ - 5" Д.О.О. 
со седиште на бул."Јане Сандански" бр. 90/4-4, со жи-
ро сметка бр. 40100-601-135037, како и број на регис-
тарска влошка 1-20017-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги МОДУЛ - 5, 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. (21625) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II.Ст.бр. 143/01 од 04.09.2001 година се отвора 
стечајна постапка над должникот Трговско друштво 
за производство, трговија, превоз и услуги "СТОЛЕ-
ТИЕ 93" Сашко ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со се-
диште на ул. "Гоце Делчев" бр. 24-а, со жиро сметка 
бр. 40110-601-137799 и број на регистарска влошка 020 
33907?-8-01-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, отворена-
та стечајна постапка над должникот Трговско друшт-
во за производство, трговија, превоз и услуги "СТО-
ЛЕТИЕ 93" Сашко ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21628) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 182/01 
од 03.09.2001 година над Друштво за трговија и произ-
водство РОМАНО Г.Белојани и други експорт-импо-
рт ДО од Битола, ул. "Солунска" бр. 111-д, со дејност 
трговија жиро сметка бр. 40300-601-91977 при ЗПП 
Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21667) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 22/01 
од 12.02.2001 година над Милован Димовски, с. Барак-
ово ТП "ПАВЛЕ ИИИ" с.Бараково, Демир Хисар, со 
дејност трговија жиро сметка бр. 40301-601-90249 при 
З П П Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21668) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 89/01 
од 19.04.2001 година над ТП за угостителски услуги 
ДИНА од Битола, ул."Лавчански пат" бр. 20, со дејно-
ст угостителство жиро сметка бр. 40300-601-102420 
при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21739) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 189/01 
од 04.09.2001 година над ДОО "ТОМИГО" од Битола, 
ул."Димо Хаџи Попов" бр. 2-а, со дејност трговија жи-
ро сметка бр. 40300-601-59535 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21742) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 186/01 
од 04.09.2001 година над ДООЕЛ "ТА - МА" од Бито-
ла, ул."Мирче и Танче Живкови" бр. 50, со дејност тр-
говија жиро сметка бр. 40300-601-87813 при ЗПП Би-
тола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја зак-
лучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21743) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 194/01 
над Друштво за угостителство, трговија и услуги 
"СИРМАК" ДООЕЛ увоз-извоз Г.Оризари, ул."Стара 
Чешма" бр. 14-с, со дејност угостителство жиро смет-
ка бр. 40300-601-104633 при ЗПП Битола отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21824) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 262/00 
од 03.09.2001 година над Претпријатие за трговија на 
големо и мало увоз-извоз производно, услужни дејно-
сти "ЦИБИК" од Битола, ул."Рузвелтова" бр. 16, Т. 
рег. бр. 1-5931, со дејност трговија жиро сметка бр. 
40300-601-35085 при ЗПП Битола отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21863) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 46/01 од 03.09.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над ТП приватна здравствена 
организација - аптека "ХЕРА - ФАРМ" од Гостивар, 
но истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21740) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 47/01 од 24.08.2001 година отво-
рена е стечајна постапка над должникот ПУТГ 
"БАЏО КОМПАНИ ДОО експорт-импорт од 
с.Велебрдо - гостиварско, но истата не се спроведува, 
па отворената стечајна постапка над должникот 
ПУТГ БАЏО КОМПАНИ ДОО експорт-импорт од с. 
Велебрдо, се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21741) 

Основниот суд во Гостивар со решение на овој суд 
Ст.бр. 36/01 од 03.09.2001 година отворена е стечајна 
постапка над должникот ТП БЕСА од Гостивар, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна 
постапка се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (21825) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 
60/00 од 08.06.2001 година отвори стечајна постапка 
над должникот Друштво за транспорт, угостителство, 
услуги и трговија Имероски Насер ИНТЕР - ЕНТЕР 
ПРАЈЗЕС ДООЕЛ Кичево со жиро сметка бр. 40320- 
601-97330 при ЗПП експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво ИНТЕР ЕНТЕР ПРАЈЗЕС 
Имероски Насер ДООЕЛ поради немање на средства 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (21662) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Охрид 
донесе решение Ст.бр. 134/98 од 09.08.2001 година со 
кое отворената стечајна постапка над должникот ОП 
за производство, винкловање на електрични мотори, 
молерофарбарски услуги, електроинсталатерски 
работи и сервис на електрични апарати 
"ЕЛЕКТРОУКРАС" - Охрид, со седиште на ул."7-ми 
Ноември" бб, Охрид, и жиро сметка бр. 41000-603-2811 
што се води во ЗПП самостојна филијала Охрид, 
отворена со решение на овој суд Ст.бр. 134/98 од 
15.02.1999 година, се заклучува. 

Должникот се брише од трговскиот регистар кој 
го води регистрационото одделение на Основниот суд 
во Битола. 

Од Основниот суд во Охрид. (21822) 

Со решение Ст.бр. 190/99 од 03.09.2001 година се 
отвора стечајна постапка над "ЈУГОПРОМЕТ -
РАЗНО" ДООЕЛ Струмица. 

За стечаен управник се именува Драган 
Шеќерџиев дипломиран правник од Струмица. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавата на огласот во "Службен весник на РМ" да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
во согласност со одредбите на Законот за стечај. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавата на огласот да ги пријават своите разлачни 
права на подвижните предмети и правата на 
должникот, недвижностите на должникот кои не се 
запишани во земјишните книги, недвижностите на 
должникот кои се запишани во земјишните книги, ако 
тие разлачни права не се запишани во тие книги. 

Испитно рочиште на кое ќе се испитуваат и утвр-
дуваат пријавените побарувања се закажува за ден 
16.10.2001 година во 11.00 часот, во судница бр. 1 во 
овој суд. 

Извештајно рочиште на кое врз основа на извеш-
тајот од стечајниот управник ќе се одлучува за ната-
мошниот тек на стечајната постапка се закажува за 
исто така на 16.10.2001 година во 11.00 часот во судни-
ца бр. 1. 

Од Основниот суд во Струмица. (21821) 

Со решение Ст.бр. 187/99 од 03.09.2001 година се 
отвора стечајна постапка над "ЈУГОПРОМЕТ - ПРЕ-
ХРАНА" ДООЕЛ Струмица. 

За стечаен управник се именува Драган Шеќерџи-
ев дипломиран правник од Струмица. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавата на огласот во "Службен весник на РМ" да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник 
во согласност со одредбите на Законот за стечај. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
објавата на огласот да ги пријават своите разлачни 
права на подвижните предмети и правата на должник-
от, недвижностите на должникот кои не се запишани 
во земјишните книги, недвижностите на должникот 
кои се запишани во земјишните книги, ако тие разлач-
ни права не се запишани во тие книги. 

Испитно рочиште на кое ќе се испитуваат и утвр-
дуваат пријавените побарувања се закажува за ден 
16.10.2001 година во 11.00 часот, во судница бр. 1 во 
овој суд. 

Извештајно рочиште на кое врз основа на извеш-
тајот од стечајниот управник ќе се одлучува за ната-
мошниот тек на стечајната постапка се закажува за 
исто така на 16.10.2001 година во 11.00 часот во судни-
ца бр. 1. 

Од Основниот суд во Струмица. (21826) 
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Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 117/01 од 31.08.2001 година 
е отворена постапка над должникот ПУП ЧИФЛИК 
Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-9209 што се 
води при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено ис-
тата да не се спроведе, поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (21599) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

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

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21437) 

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

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21436) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 244/01 од 03.07.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот За-
натско прометно претпријатие УНИВЕРЗАЛ ПРО-
МЕТ Ц.О. Куманово, ул."6-ти Април" бр. 23-а, со жи-
ро сметка бр. 40900-601-11812. 

За ликвидатор се определува лицето Мишевски 
Чедо, Куманово, ул."6-ти Април" бр. 23-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 245/01 од 04.07.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско превозно претпријатие на големо и мало МЕН 
увоз-извоз Ц.О. Скопје, ул."Владимир Комаров" бр. 
10/39, со жиро сметка бр. 40100-601-169959. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давч-
ев, Скопје, ул."Народен Фронт" бр. 5/55, тел. 222-058. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 269/01 од 14.08.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над Штедилница 
ЗЕГИН Викторија и други ДОО - Скопје, ул. "Наро-
ден Фронт" бр. 5/3-1, со жиро сметка бр. 40100-625- 
1279. 

За ликвидатор се определува лицето Симон Михај-
лоски, Скопје, ул."Белишка" бр. 18-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 185/01 од 11.05.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги АДРО експорт-им-
порт ДОО Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 63-12. 

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јова-
новска, Скопје, ул."Волгоградска" бр. 15/18. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 284/01 од 05.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги УНИ-
МАГ КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје, Порта Буњаковец 
бр. 2/1, со жиро сметка бр. 40100-601-325635. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарување 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. (21683) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 55/01 од 03.09.2001 година е отворена ликвидаци-
она постапка над Претпријатието за информирање, 
промет и услуги САУНД РС експорт-импорт од Беро-
во, но поради немање на материјални средства поста-
пката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (21597) 
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Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 99/01 од 22.08.2001 година е отворена ликвидаци-
она постапка над ППС за производство и трговија на 
големо и мало увоз-извоз ИВАН КОМЕРЦ п.о. од 
Пехчево, но поради немање на материјални средства 
постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (21598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Л.бр. 1141/99 донесено од овој суд на 
14.08.2001 година е завршена ликвидацијата над Друш-
твото за сметководствени, деловни и менаџментски 
консултантски работи и инженеринг ИНТЕЛ КБ Бра-
нко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на 
бул."АВНОЈ" бр. 82/1/26 и жиро сметка бр. 40100-601- 
54539 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21429) 

Л И К В И Д A Ц И И II 

Ликвидаторот Сузана Вељановска од Скопје, запи-
шан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје со решение П.трег. бр. 818/01 објавува дека 
Друштвото за трговија и контрола ИНКОКОМ Суза-
на ДООЕЛ увоз-извоз и жиро сметка бр. 40100-601- 
166962 отворена при ЗПП филијала Скопје е во лик-
видација. 

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

Од ликвидаторот. (21535) 

Ликвидаторот Зоран Глоговац од Скопје, ул. "Сре-
чко Пужалка" бр. 39, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр-
ег.бр. 1855/01 објавува дека Друштвото за трговија и 
спортски услуги ЕВРОГОЛ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз 
ул."Сречко Пужалка" бр. 39, Скопје, со број на жиро 
сметка 40110-603-29210 отворена при ЗПП Филијала 
Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (21549) 

Ликвидаторот Атанас Денковски од Куманово, ул. 
"3-та М.У.Б." бр. 67 ц/9, тел. 31-724, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со 
решение П.трег.бр. 2077/01 објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги ПАНКРАТИОН 
Новица ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул."Васил Дра-
гомански" бр. 11, со број на жиро сметка 40900-601- 
11256 отворена при ЗПП филијала Куманово е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вуањето 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. (21626) 

Ликвидаторот Петар Ќурчиев од Скопје, ул. 
"Кочо Рацин" бр. 76-а/5-25, запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со реше-
ние П. трег.бр. 1594/01 од 19.06.2001 година, објавува 
дека Друштвото за информациски инженеринг, 
компјутерска обука, софтвер и хардвер ЕКЦ -
ЕДУКАЦИОНЕН КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР 
Љубиша, Љубомир и Петар ДОО со број на жиро сме-
тка 40100-603-20759 отворена при ЗПП филијала 
Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вуањето 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. (21730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2206/01 од 10.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02015287?-3-01-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за трговија на го-
лемо и мало КИТКА КОМЕРЦ Неџабир и Евзи ДОО 
увоз-извоз Куманово, ул."Борис Кидрич" бр. 25. 

За ликвидатор се запишува Исаки Евзи и преста-
нок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21609) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2310/01 од 04.09.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02033910?-3-01-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
услуги, угостителство и трговија БЕХАРИ Неџат и 
Селим ДОО увоз-извоз Куманово, ул."Борис Кидрич" 
бр. 40. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21610) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2281/01 од 20.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02021537?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АЛКО ТРЕЈД Панта ДООЕЛ увоз-
извозСкопје, бул."Кочо Рацин" бр. 14/3-12, Скопје. 

За ликвидатор се именува Илија Мирчески и се за-
пишува престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21613) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2170/01 од 23.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02023481?-8-11-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за издавачко гра-
фички центар производство, промет и услуги ИНТЕА 
ГРАФИКА Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Јане Сандански" бр. 63. 

Спроведување на постапката на ликвидација. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21615) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2082/01 од 28.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02017360?-8-01-000 запишувањето на ликвидатор и 
бришење со работа на Друштвото за промет и услуги 
АУТОСТАР Повер Девелопменте Интернационал 
ДООЕЛ Скопје, ул."Беласица" бб. 

Се запишува разрешување на ликвидаторот и бри-
шење на: Друштвото за промет и услуги АУТОСТАР 
Повер Девелопменте Интернационал ДООЕЛ Скопје, 
ул."Беласица" бб, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21617) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 1926/01 од 06.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02031145?-8-03-000 запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производство, 
промет, услуги и транспорт ПАЕМ Милан ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул."Беас Куле" бр. 14 а. 

За ликвидатор се запишува Арминовски Мито и се 
запишува престанок со работа на ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21618) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. тр-
ег. бр. 2201/01 од 27.08.2001 година го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд во регистарска влошка бр. 
02030008?-3-01-000 запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за трговија и услуги ВИДЕОЛУКС Божи-
дар и други ДОО Скопје, ул."Вељко Влаховиќ" бб. 

За ликвидатор на друштвото се запишува лицето 
Олга Димовска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21619) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 1592478 на име Драшко Василески, с. 
Ерековци, Прилеп. 

Пасош бр. 1474008/00 издаден од УВР-Тетово на име 
Бесир Бехлули, с. Пирок, Тетово. (21748) 

Пасош бр. 1514689/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Арифи Арсим, бул. "Македонско кос.бриг."бр. 44/5 а, 
Скопје. (21753) 

Пасош бр. 1574639 издаден од УВР - Скопје на име 
Кефајет Мемиши, бул. "Македонско кос. бриг."бр. 
17/8, Скопје. (21768) 

Пасош бр.0966645 на име Димоски Трајче, ул. "Сла-
веј Планина" бр. 26, Прилеп. (21798) 

Пасош бр. 290447 издаден од УВР - Куманов на име 
Сулејманов Бујар, ул. "А. Прешева" бр. 16, Куманово. 

(21805) 
Пасош бр. 1639615/01 издаден од УВР-Скопје на име 

Црвелин Марија, бул. "АВНОЈ" бр. 42/2-11, Скопје. 
(21806) 

Пасош бр. 215870/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Пачарзовска Јулијана, бул. "АВНОЈ" бр. 42/2-11, Ско-
пје. (21807) 

Пасош бр. 400260/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Костиќ Јовица, ул. "Балтепе" бр. 23, Тетово. (21811) 

Пасош бр.1254356 на име Анастасов Борко, М.Каме-
ница, Делчево. (21813) 

Пасош бр.1335412 на име Николов Васе, ул."Бетове-
нова" бр. 8, Струмица. (21814) 

Пасош бр. 1060413 издаден од УВР - Скопје на име 
Мухадин Арифи, ул. "384" бр. 4, Скопје. (21815) 

Пасош бр. 1351842/00 издаден од УВР-Тетово на име 
Петрушевски Младен, ул. "Б. Кочовски" бр. 121 а, Те-
тово. (21816) 

Пасош бр. 1224820/99 издаден од УВР-Тетово на име 
Петрушевска Даниела, ул. "Б. Кочовски" бр. 121 а, 
Тетово. (21817) 

Пасош бр. 41158 на име Џафер Авдии, ул."180" бр. 
33/6, Тетово. (21852) 

Пасош бр. 104210 на име Мирослав Тодоровски, с. 
Сараќино, Тетово. (21853) 

Пасош бр. 1536369 на име Мујовиќ Рамиз, с.Житоше, 
Куманово. (21854) 

Пасош бр. 799257/96 издаден од УВР - Куманово на 
име Серафимовски Стојче, с. Ст. Негоричане, Кума-
ново. (21851) 

Пасош бр. 1485737/01 издаден од УВР-Тетово на име 
Елмаз Абази, с. Н. Село 2, Тетово. (21856) 

Пасош бр. 926906/96 издаден од УВР - Тетово на име 
Насер Елмази, ул. "Браќа Миладинови" бр. 400, Тето-
во. (21862) 

Пасош бр. 1523903 на име Сулеман Неат, ул."Крусо-
ска" бр. 2, Скопје. (21912) 

Пасош бр. 1372023 на име Саубедин Али, с.Шишево, 
Скопје. (21913) 

Пасош бр. 1127770 на име Џемаили Енвер, с. Врте-
лица, Скопје. (21914) 

Пасош бр. 1613155 на име Мемед Дерхан, ул."Кору-
шка" бр. 33, Тетово. (21915) 

Пасош бр. 740383/95 на име Имери Рамис, ул. БЛ. 82 
ЦАД, Тетово. (21916) 

Пасош бр. 1212160 на име Имери Шерифе, ул. БЛ.82 
ЦАД, Тетово. (21917) 

Пасош бр. 1572663 на име Котев Бончо, с.Габрво, 
Струмица. (21939) 

Пасош бр. 698542 на име Георгиев Мито, с.Старо 
Бладовци, Струмица. (21940) 

Пасош бр. 099480 на име Радовиќ Нада, ул."Илинде-
нска" бр. 2, Мак. Брод. (21942) 

Пасош бр. 732096 на име Ракипи Нехру, с.Вруток, 
Гостивар. (21943) 

Пасош бр. 1248169 на име Миленков Никола, ул. 
"Девеани" бр. 10, Битола. (21954) 

Пасош бр. 911616 на име Серафимов Благој, бул. 
"ЈНА" бр. 32/19, Штип. (19222) 

Чекови од тековна сметка бр. 4046878 со бр. 5384367 
и 5384368 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Стојмановска Мирослава, Скопје. (21751) 

Чекови од тековна сметка бр. 3499651ос бр. 4506118, 
4506190 и 4506191 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Стојкоска Љубица, Скопје. (21767) 

Чекови од тековна сметка бр. 2398125 од бр. 32708 
до 32721 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Даница Мартиновска, Скопје. (21835) 

Чекови од тековна сметка бр. 11569464 бр. 3743315, 
3743316 и 3743317 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Илиќ Дејан, Скопје. (21857) 

Чекови од тековна сметка бр. 11603913 од бр. 
0070005046264 до бр. 0070006046267 издадени од Коме-
рцијална банка АД Скопје на име Зоран Павловски, 
Скопје. (21925) 

Работна книшка на име Зејнула Бајрами, Куманово. 
(21782) 

Работна книшка на име Зиба Зашира, Струга. 21787 
Работна книшка на име Зиба Фејзи, Струга. (21788) 
Работна книшка на име Рамо Кренар, Струга.(21789) 
Работна книшка на име Јанев Пенцо, Св. Николе. 

(21792) 
Работна книшка на име Јандриоски Душко, Кичево. 

(21796) 
Работна книшка на име Исламоски Рамадан, Прил-

еп. (21799) 
Работна книшка на име Андријана Цицоска, При-

леп. (21801) 
Работна книшка на име Фетаи Реџеп, Гостивар. 

(21802) 
Работна книшка на име Хафет Исмаили, Скопје. 
Работна книшка на име Арифи Мухадин, Скопје. 

(21855) 
Работна книшка на име Јовановска Менка, Скопје. 

(21838) 
Работна книшка на име Хоџиќ Ремзо, Скопје.(21859) 
Работна книшка на име Весна Трнинкова, Скопје. 

(21874) 
Работна книшка на име Младеновски Ацо, Скопје. 

(21875) 
Воена книшка на име Сврабиќ Бранко, с. Мршевци, 

Скопје. (21760) 
Воена книшка на име Власте Јакимовски, Скопје. 

(21763) 
Воена книшка на име Драги Стојановски, с. Инџико-

во, Скопје. (21764) 
Воена книшка на име Зоран Миленковски, Скопје. 

(21769) 
Воена книшка на име Андасаров Страхил, Скопје. 

(21772) 
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Воена книшка на име Небојша Крстевски, Кумано-
во. (21783) 

Воена книшка на име Трајче Витанов, Велес.(21793) 
Воена книшка на име Петрески Злате, Велес.(21794) 
Воена книшка на име Блашко Каров, Кавадарци. 

(21795) 
Воена книшка на име Аднар Асанов, Велес. (21803) 
Воена книшка на име Ибраим Мухамед, Скопје. 

(21828) 
Воена книшка на име Еминов Рамадан, Скопје.21829 
Воена книшка на име Каранфиловски Александар, 

Скопје. (21830) 
Воена книшка на име Расим Шакир, Скопје. (21831) 
Воена книшка на име Демир Гарип, Скопје. (21832) 
Воена книшка на име Нилверсум Хусеин, Скопје. 

(21833) 
Воена книшка на име Атанасовски Драги, Скопје. 

(21834) 
Воена книшка на име Коки Јордановски, Скопје. 

(21839) 
Воена книшка на име Неџат Јашар, Скопје. (21840) 
Воена книшка на име Сековски Бранко, Скопје. 

(21843) 
Воена книшка на име Петровски Тони, Скопје.21844 
Воена книшка на име Сејфула Абаз, Скопје. (21845) 
Воена книшка на име Костиќ Зоран, Скопје. (21846) 
Воена книшка на име Миноски Горан, Скопје. 21849 
Воена книшка на име Арсов Благој, Скопје. (21858) 
Воена книшка на име Арсо Василев, Скопје. (21860) 
Воена книшка на име Мифтаров Сречко, Скопје. 

(21861) 
Воена книшка на име Стаменов Слободан, Скопје. 

(21918) 
Воена книшка на име Милутин Мартиновиќ, Скопје. 

(21920) 
Воена книшка на име Темелков Горан, Скопје.21921 
Воена книшка на име Борис Ставревски, Велес. 

(21945) 
Свидетелство за 2 година издадено од ЕМУ ЗУС 

"Коце Металец" Скопје на име Никовски Ламбро, 
Скопје. (21761) 

Свидетелства од 5,6,7 и 8 одделение на име Маџид 
Кадрич, Скопје. (21774) 

Свидетелство на име Јорданов Атанас, Кочани.21780 
Свидетелство на име Зејнула Бајрами, Куманово. 

(21784) 
Свидетелство на име Саликовска Емилија, Кумано-

во. (21786) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одделение на име Божино-

ва Сузана, Радовиш. (21790) 
Свидетелство на име Илиева Виолета, Радовиш. 

(21791) 
Свидетелство на име Јанев Александар, Кочани. 

(21934) 
Свидетелство за 8 одделение на име Виолета Горги-

евска, с.Мождивњак, Кратово. (21936) 
Свидетелство на име Базеркоски Дејан, Прилеп. 

(21941) 
Диплома издадена од ДУС "Владо Тасевски" Скопје 

на име Горан Фидански, с. Русиново, Скопје. (21773) 
Здравствена книшка на име Исмаилоски Рамадан, 

Прилеп. (21797) 
Даночна картичка бр. 4030001411897 издадена од Уп-

рава за приходи Скопје на име ЗА - МИИГ , Скопје. 
(21762) 

Даночна картичка на име Тасевска Наталија, Кума-
ново. (21785) 

Даночна картичка на име Кирил Неделкоски, При-
леп. (21800) 

Возачка дозвола на име Тимбова Елена, Велес.21944 
Здравствена книшка на име Митрева Македонка, 

Велес. (21938) 
Одобрение бр. 14- 337 издадено од Собрание на град 

Скопје на име Филип Клисаров, Скопје. (21847) 

Бр. 72 - Стр. 4467 

Штедна книшка бр. 94528-88 издадена од Стопанска 
банка АД Скопје на име Јосип Данакоски, Гостивар. 

(21848) 
Лична карта на име Милчев Љупче, с.Ораовица, Ра-

довиш. (21937) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-
конот за јавни набавки ("Службен весник не РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје 

ПОВТОРНО ОБЈАВУВА 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3846/2 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул."50 Ди-
визија" бр. 6, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на масло за горење за потребите на здравс-
твените организации и тоа: 

а) Мазут, 
б) Екстра лесно - ЕЛ. 
3. Спецификацијата со количествата и видот на 

материјалите што се предмет на набавка, здравствени-
те организации и седиштето на здравствените органи-
зации дадени се во тендерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје ул."50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот. 

5. Испораката на материјалите што се предмет на 
набавката ќе се врши сукцесивно, според доставен 
план на добавувачот. 

6. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Право на учество имаат сите правни и физички 
лица во Република Македонија. 

8. Рок на важење на понудата е 60 дена од денот на 
нејзиното поднесување. 

9. Понудата е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат, 
- цена по единечна мера - франко здравствената 

организација со сите давачки и истовар, 
- начин, услови и рок на плаќање. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од институцијата надлежна за плат-
ниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки и расположиви соод-
ветни средства за транспорт, 

- посочување на вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на препаратите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
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речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Сертификат за квалитет. 
Бараните документи треба да се достават во ори-

гинален примерок или во заверено копие од нотар. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорно ли-
це. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот 
или со предавање на Комисијата на лице место најдоц-
на до 26.09.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Под исти услови, предност ќе имаат понудите кои 

нудат подолг рок на плаќање. 

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплатува на жиро сметка 40100-640-37- Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-3846/2. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

26.09.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

26.09.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул."50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те на комисијата треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени 
според тендерската документација и условите утврде-
ни во овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат 
во тендерската документација (преглед) што е подиг-
нат од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од За-
конот за јавни набавки ("Службен весник не РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија - Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-4947/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, со седиште на ул."50 Ди-
визија" бр. 6 - Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лекови кои се издаваат на рецепт во при-
марната здравствена заштита за потребите на здравс-
твените организации, според член 2 од Листата на ле-
кови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 4/2001). 

Предмет на набавката може да бидат само лекови-
те кои се пуштени во промет согласно Законот за ле-
кови, помошни лековити средства и медицински пома-
гала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

3. Спецификацијата со количествата и видот на ле-
ковите што се предмет на набавката дадена е во тен-
дерска документација (список). 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје ул."50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15 секој рабо-
тен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат 
2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 
40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување -
Скопје со назнака "За тендерска документација". Да-
ночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. Потребата од лековите се искажува за период од 
12 месеци. 

6. Испораката ќе се врши сукцесивно, според пот-
ребите и по барање на нарачателот. 

7. Постапката за набавка се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавни набавки. 

8. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цински помагала ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

Доколку како понудувач се јави странски произво-
дител, потребно е да достави доказ дека има обезбеде-
но овластен дистрибутер или законски застапник во 
Република Македонија. 

9. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од 
денот на испораката. 

10. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 
на нејзиното поднесување. 

11. Понудата е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име со адреса на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник (здравствена организација), 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

ње да не е покус од 120 дена од денот на испораката). 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет) издаден од институцијата надлежна за плат-
ниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни на-
бавки. 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки (магацински простор 
и расположиви соодветни средства за транспорт), 

- посочување на вклучени стручни и технички лица 
задолжени за контрола на препаратите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 
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4. Документ (решение) за вршење дејност произ-
водство или промет на големо со лекови издадено од 
Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни и овластени дистрибутери од произведува-
чот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или заверено копие од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- Упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- Најмалку една година рок на употреба од денот 
на испораката (исправност и употребливост), 

- Копие од решението за пуштање во промет на ле-
кот (регистрација), 

Сертификат за квалитет од производителот. 
Квалитетот и исправноста на материјалите што се 

предмет на набавката ќе ја цени комисија на понудува-
чот при секоја испорака. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорно ли-
це. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, ул."50 Дивизија" 
бр. 6 - Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот 
или со предавање на комисијата на лице место најдоц-
на до 05.10.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот ќе го цени стручна комисија форми-

рана за оваа намена. 
Под исти услови, предност ќе имаат понудите каде 

рокот на плаќање е подолг од 120 дена. 

VI. ГАРАНЦИИ 
Понудувачот заедно со понудата мора да приложи 

и гаранција во вод на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплатува на жиро сметка 40100-640-37- Фонд за 
здравствено осигурување со назнака за учество на по-
вик бр. 02-4947/1. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

VII. РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

05.10.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

05.10.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул."50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те на комисијата треба да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање на понудите. 

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не се изработени 
според тендерската документација и условите утврде-
ни во овој повик, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат 
во тендерската документација (преглед) што е подиг-
нат од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2001 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје и ЈП ХС "Злетовица", ул. "Миро Брага" бр. 3 -
Пробиштип. 

1.2. Предмет на набавката: Изработка на Техничка 
документација на ХС "Злетовица" со следните компо-
ненти: 

- Главен проект за зафат и главни доводи за водос-
набдување на Штип и Свети Николе од ХС "Злетовица"; 

- Главен проект за систем за наводнување на 3100 ха; 
- Елаборат за експропријација на земјиштето. 
1.3. Обемот на работите е дефиниран во проектни-

те задачи кои може да се подигнат во Управата за во-
достопанство при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 -
Скопје; 

1.4. При изработка на главните проекти да се ко-
ристат изработените идејни проекти. 

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите физички и правни лица регистрира-
ни за ваков вид работи, чие седиште е во Република 
Македонија. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи цена на чинење на 

работите за изработка на секоја компонента поеди-
нечно, како и вкупна цена на чинење на работите за 
изработка на целата техничка документација. 

2.2. Рок за извршување на работите. 
2.3. Начин и услови на плаќање. 
2.4. Рок на важност на понудата. 
2.5. Кон понудата треба да се приложи и придруж-

на документација: 
- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-

диште, овластено лице, телефон, факс); 
- Документ за регистрација за вршење на дејност; 
- Документ за бонитет на понудувачот од носите-

лот на платниот промет за последните 3 (три) години; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

процес на ликвидација и дека нема правосилна пресу-
да со која му е изречена мерка за забрана на вршење 
на дејноста. 

2.6. Кон понудата треба да се приложи и дополни-
телна документација: 

- Референтна листа за досега изработени главни про-
екти за слични објекти во последните 5 (пет) години; 

- Список на технички лица кои ќе бидат вклучени 
во извршување на работите, работно искуство и иску-
ство во извршување на таков вид на работи. 

2.7. Доколку понудата е доставена од две или пове-
ќе фирми понудувачи, потребно е да се достави: 

- Документација за секоја од фирмите назначена 
во т. 2.5 и 2.6; 

- Потпишан и заверен договор за точно наведени 
обврски и права; 

- Потпишан и заверен договор за главен партнер и 
лице овластено за потпишување на документите во 
име на другите партнери. 
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2.8. Бараната документација да се достави во ори-
гинален примерок или копија заверена од нотар. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
- цена 40 поена, 
- техничка оспособеност и искуство 
на претпријатието 15 поена, 

- техничка оспособеност и квалификација 
на предложените лица 15 поена, 

- рок за извршување 10 поена, 
- начин и услови на плаќање 10 поена, 
- бонитет на претпријатието 10 поена. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

назначени во барањето. 
4.2. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од одго-
ворното лице на понудувачот. 

4.3. Понудата и другата документација се доставува-
ат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознака "не отворај" и бројот на барањето. 

Во средината на ковертот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот и истиот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата од точка 4.1. на барањето и 
носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја 
содржи придружната и дополнителната документација 
и носи ознака "документација" и точна адреса на ис-
праќачот - понудувачот. 

4.4. Рокот за доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

4.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Комисија за јавни на-
бавки за Отворен повик бр. 14/2001, ул. "Ленинова" 
бр. 2 - Скопје. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

ден 24.09.2001 година во 12,00 часот, во просториите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, ул. "Ленинова" бр. 2 - Скопје, во прису-
ство на претставници на понудувачите кои на комиси-
јата треба да предадат писмено овластување за нивно 
учество на јавното отворање. 

5.2. Понудите кои не се пристигнати или предадени 
во рокот, како и оние кои не се изработени според по-
зициите во барањето, нема да бидат разгледувани. 

5.3. Понудите кои не ги содржат бараните подато-
ци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за 
разгледување. 

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

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон: 111-792. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 01-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни извршители за изградба на 
регионален водовод во с. Горно Ботуше, општина Са-
моков. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септемв-
ри 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 01-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
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самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК BP. 02-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 02-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни извршители за изградба на 
водовод во Тетово, со зафаќање на површинските 
води од Студена река и река Пена. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: декем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 02-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК BP. 03-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 03-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавка за из-
градба на водовод за водоснабдување на с. Василево, 
с. Ангелци и с. Градашорци, Општина Василево. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: јуни 
2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
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2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 03-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 04-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 04-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на водовод за водоснабдување на нас. место 
Грешница, општина Зајас. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 
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4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 04-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 05-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 05-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на фекална канализација во општина Чаир. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-

нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 05-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 06-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 06-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на водовод за водоснабдување на с. Рогле, 
општина Желино. 
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1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 06-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 07-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 07-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на водовод за водоснабдување на општина 
Пехчево. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 
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2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 07-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК BP. 08-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 08-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на водовод за водоснабдување на општина 
Богданци. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септем-
ври 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 08-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 09-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 09-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-
градба на Секундарна канализација во Долно Лисиче, 
општина Кисела Вода. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: јуни 
2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 09-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 10-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 10-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни извршители за изградба на 
Водоснабдителен објект во општина "Гази Баба -
Илинден - Петровец". 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: јуни 
2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
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издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 10-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 11-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 11-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни носители на набавака за из-

градба за Реконструкција на главен довод за 
водоснабдување на нас. место Драчево, општина 
Кисела Вода. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: јуни 
2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 11-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 



Стр. 4478 - Бр. 72 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 11 септември 2001 

самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на атмосфер-

ска канализација во село Мала Речица, Тетово. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и еле-

ментите што треба да се изведат се дадени во предмер 
- пресметката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

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

градба на атмосферска канализација во с. Мала Речи-
ца, Тетово, за кое постои проект и предмер-пресмет-
ка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, соба бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 
часот, во времето на траење на јавниот повик, и за ис-
тата е потребно да се уплати износ од 1000,00 денари 
на жиро-сметка бр. 40100-840-033-61-63 (даночен број 
6000000000002), депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, со назнака со кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерска документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тен-

дерот, изразени во бараната валута, поединечно и 
вкупна цена на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска способност на понудувачот, согласно члено-
вите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот 
за јавни набавки, се следните: 

- квалитет на изведување 35 поени; 
- рок на изведување на работите 20 поени; 
- цена 15 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- гаранција 10 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен плик. На предната страна од пли-
кото, во горниот лев агол, треба да се назначи "не от-
ворај", како и бројот на јавниот повик. Во средина на 
пликот да стои адреса на име: Министерство за локал-
на самоуправа, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скоп-
је. Во пликот има уште два затворени плика, во кои 
едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во последното гласило - " Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат 

понуди заклучно со 26.09.2001 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.09.2001 година во 8:30 часот во просториите на Ми-
нистерството за локална самоуправа, Скопје, со при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничка оспособеност, 
нема да се разгледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат информации лично, на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје / соба бр. 20 или на те-
лефон: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба на водовод за 

водоснабдување на с. Зрновци, Општина Зрновци. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и еле-

ментите што треба да се изведат се дадени во предмер 
- пресметката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

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

градба на водовод за водоснабдување на с. Зрновци, 
општина Зрновци, за кое постои проект и предмер-
пресметка. 
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2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, соба бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 
часот, во времето на траење на јавниот повик и за ис-
тата е потребно да се уплати износ од 1000,00 денари 
на жиро-сметка бр. 40100-840-033-61-63 (даночен број 
6000000000002), депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, со назнака со кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерска документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тен-

дерот, изразени во бараната валута, поединечно и 
вкупна цена на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска способност на понудувачот, согласно члено-
вите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот 
за јавни набавки, се следните: 

- квалитет на изведување 35 поени; 
- рок на изведување на работите 20 поени; 
- цена 15 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- гаранција 10 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен плик. На предната страна од пли-
кото, во горниот лев агол, треба да се назначи "не от-
ворај", како и бројот на јавниот повик. Во средина на 
пликот да стои адреса на име: Министерство за локал-
на самоуправа, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скоп-
је. Во пликот има уште два затворени плика, во кои 
едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат 

понуди заклучно со 26.09.2001 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.09.2001 година во 10:00 часот во просториите на 
Министерството за локална самоуправа, Скопје, со 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничка оспособеност, 
нема да се разгледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат информации лично, на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје / соба бр. 20 или на те-
лефон: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е реконструкција на 

канализациона мрежа во Крушево. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и еле-

ментите што треба да се изведат се дадени во предмер 
- пресметката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на 

реконструкција на канализационата мрежа во 
Крушево, за кое постои проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, соба бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 
часот, во времето на траење на јавниот повик, и за ис-
тата е потребно да се уплати износ од 1000,00 денари 
на жиро-сметка бр. 40100-840-033-61-63 (даночен број 
6000000000002), депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, со назнака со кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерска документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тен-

дерот, изразени во бараната валута, поединечно и 
вкупна цена на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска способност на понудувачот, согласно члено-
вите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот 
за јавни набавки, се следните: 

- квалитет на изведување 35 поени; 
- рок на изведување на работите 20 поени; 
- цена 15 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- гаранција 10 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 
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5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен плик. На предната страна од пли-
кото, во горниот лев агол, треба да се назначи "не от-
ворај", како и бројот на јавниот повик. Во средина на 
пликот да стои адреса на име: Министерство за локал-
на самоуправа, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скоп-
је. Во пликот има уште два затворени плика, во кои 
едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во последното гласило - "Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат 

понуди заклучно со 26.09.2001 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.09.2001 година во 11:30 часот во просториите на 
Министерството за локална самоуправа, Скопје, со 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничка оспособеност, 
нема да се разгледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат информации лично, на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје / соба бр. 20 или на те-
лефон: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е санација на водоводна 

мрежа во с. Велешта, општина Велешта. 
1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и еле-

ментите што треба да се изведат се дадени во предмер 
- пресметката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација се однесува на 

санација на водоводна мрежа во с. Велешта, општина 
Велешта, за кое постои проект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, соба бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 
часот, во времето на траење на јавниот повик, и за ис-
тата е потребно да се уплати износ од 1000,00 денари 
на жиро-сметка бр. 40100-840-033-61-63 (даночен број 
6000000000002), депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, со назнака со кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерска документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 

3.2. Обемот и количината на работите по дадените 
спецификации. 

3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тен-

дерот, изразени во бараната валута, поединечно и 
вкупна цена на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска способност на понудувачот, согласно члено-
вите 22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот 
за јавни набавки, се следните: 

- квалитет на изведување 35 поени; 
- рок на изведување на работите 20 поени; 
- цена 15 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- гаранција 10 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен плик. На предната страна од пли-
кото, во горниот лев агол, треба да се назначи "не от-
ворај", како и бројот на јавниот повик. Во средина на 
пликот да стои адреса на име: Министерство за локал-
на самоуправа, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скоп-
је. Во пликот има уште два затворени плика, во кои 
едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во последното гласило - Службен весник на РМ. 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат 

понуди заклучно со 26.09.2001 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.09.2001 година во 13:00 часот во просториите на 
Министерството за локална самоуправа, Скопје, со 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничка оспособеност, 
нема да се разгледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат информации лично, на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје / соба бр. 20 или на те-
лефон: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членот 10 од Законот за јавни набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 

локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката е изградба на доводен 
цевовод и резервоар за вода во с. Требеништа, општи-
на Мешеишта. 

1.3. Повикот е отворен, а видот на работата и еле-
ментите што треба да се изведат се дадени во предмер 
- пресметката (тендерска документација). 

1.4. Право на учество во повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица, регистрирани за соод-
ветна дејност. 

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

градба на доводен цевовод и резервоар за вода во с. 
Требеништа, општина Мешеишта, за кое постои про-
ект и предмер-пресметка. 

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе 
можат да ја подигнат во просториите на Министерс-
твото за локална самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, 
Скопје, соба бр. 20, секој работен ден од 08,00 - 12,00 
часот, во времето на траење на јавниот повик, и за ис-
тата е потребно да се уплати износ од 1000,00 денари 
на жиро-сметка бр. 40100-840-033-61-63 (даночен број 
6000000000002), депонент на Народна банка на Репуб-
лика Македонија, со назнака со кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да приложи доказ за извршена 
уплата при подигање на тендерска документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи: името, адресата 

и седиштето на понудувачот. 
3.2. Обемот и количината на работите по дадените 

спецификации. 
3.3. Квалитет и стандард. 
3.4. Технички карактеристики на набавката. 
3.5. Цените се единечни за секоја позиција од тен-

дерот, изразени во бараната валута, поединечно и 
вкупна цена на набавката. 

3.6. Рок на изведување, односно целосно извршува-
ње на работите. 

3.7. Рок на важноста на понудата. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
4.1. понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска способност на понудувачот, согласно членовите 
22, 23 и 24 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Критериумите за избор на најповолниот пону-
дувач, во согласност со член 25, алинеја 2 од Законот 
за јавни набавки, се следните: 

- квалитет на изведување 35 поени; 
- рок на изведување на работите 20 поени; 
- цена 15 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- гаранција 10 поени. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 

53 и 54 од Законот за јавните набавки во еден ориги-
нален примерок што треба да биде потпишан од стра-
на на одговорното лице на понудувачот. 

5.2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен плик. На предната страна од пли-
кото, во горниот лев агол, треба да се назначи "не от-
ворај", како и бројот на јавниот повик. Во средина на 
пликот да стои адреса на име: Министерство за локал-
на самоуправа, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скоп-
је. Во пликот има уште два затворени плика, во кои 
едниот ја содржи понудата "понуда", а другиот тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја", со точната адреса на понудувачот. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае 15 дена од објавување-

то во последното гласило - " Службен весник на РМ". 
6.2. Учесниците во повикот можат да поднесуваат 

понуди заклучно со 26.09.2001 година. 
6.3. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

28.09.2001 година во 14:30 часот во просториите на 
Министерството за локална самоуправа, Скопје, со 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те. 

6.4. Понудите што нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансиски бонитет и за техничка оспособеност, 
нема да се разгледуваат. 

6.5. Заинтересираните во врска со отворениот по-
вик ќе можат да добијат информации лично, на адреса 
ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје / соба бр. 20 или на те-
лефон: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за локална самоуправа 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 17-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 17-2001 е 

Министерството за локална самоуправа, со седиште 
на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, како можни извршители за изградба на 
фекална и улична канализација во с. Лубин и с. Сарај, 
општина Сарај. 

1.3. Планиран почеток за изведба на работите: сеп-
тември 2001 година. 

1.4. Планиран рок за изведба на работите: септемв-
ри 2002 година. 

1.5. Финансирање: Министерство за локална само-
управа, со средствата од продажбата на АД "Македон-
ски Телекомуникации". 

1.6. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем 
на набавката. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва и извод за 
претежна дејност од Заводот за статистика. 

2.4. Копија од пријавата за регистрација на дано-
кот на додадена вредност. 

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно чле-
нот 22 од Законот за јавни набавки. Домашните пону-
дувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го 
издала институција за платен промет, а странските по-
нудувачи - согласно членот 22 став 3 од Законот за 
јавни набавки. 
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Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
став 1 (а и б) од членот 24 од Законот за јавни набавки 
(оригинални документи или заверени копии, верни на 
оригиналот). 

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведе-
ни работи, во последниве 10 години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално прису-
ство на ваков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Други информации за кои понудувачот смета 
дека се битни за своето претставување. 

2.11. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

Пријава за ограничен повик бр. 17-2001 година. 
4.2. Ограничениот повик трае десет дена (согласно 

член 14 и 34 од Законот за јавни набавки). 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-

тават на следнава адреса: Министерство за локална 
самоуправа, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, за Коми-
сијата за јавни набавки. 

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за локална само-
управа, без присуство на понудувачите. 

Понудувачите што ќе бидат претквалификувани 
ќе бидат поканети да ја подигнат тендер-документаци-
јата и да достават своја понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени 
според барањата на ограничениот повик, нема да се 
разгледуваат. 

4.6. Дополнителни информации можат да се доби-
јат на телефоните: 02-106-313 и 02-106-314. 

Комисија за јавни набавки 

О B Ј А В А 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството 
за труд и социјална политика 

О B Ј А В У В А 

1. Стапката на пораст на трошоците на живот за 
месец август 2001 година во однос на месец јули 2001 
година е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец август 
2001 година во однос на месец јули 2001 година за ра-
ботодавците од членот 3 став 1 изнесува до 0,1%. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1329. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за униформата и ознаките на 
униформата на полицијата во Министерс-
твото за внатрешни работи 4451 

1330. Одлука за определување највисоки цени 
на одделни нафтени деривати утврдени 
согласно методологијата 4452 

1331. Одлука за определување на царински кон-
тингент за увоз на пченица за непосредно 
производство 4453 

1332. Одлука за изземање на недвижен имот 4453 
1333. Одлука за давање на користење на недви-

жен имот под закуп со надоместок 4453 
1334. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на магистрални-
те и регионалните патишта во Република 
Македонија 4454 

1335. Решение за именување членови на Управ-
ниот одбор на Фондот за грозје и вино -
Скопје 4454 

1336. Решение за именување заменик на дирек-
торот на ЈП за стопанисување со објекти 
за спорт во сопственост на Република Ма-
кедонија 4454 

1337. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на ЈП за во-
доснабдување "Студенчица" - Скопје 4454 

1338. Решение за одбивање на барањето за да-
вање одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност 4454 

1339. Решение за давање согласност за продол-
жување на рокот за реализација на втора-
та емисија на акции 4455 

1340. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 4455 

1341. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за спроведување на Зако-
нот за акцизите 4455 

1342. Правилник за изменување на Правилни-
кот за постапката и начинот за обезбеду-
вање на плаќање на даночен долг, однос-
но даночна обврска 4455 

1343. Упатство за постапката за распределба на 
количествата на стоките во рамките на 
пооделни квоти при увозот на одделни 
земјоделски стоки со потекло од Европ-
ската Заедница за 2001 година 4456 
Објава за стапката на порастот на трошо-
ците на живот за месец август 2001 година 
во однос на месец јули 2001 година 4482 
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