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

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

Вторник, 11 декември 2001 
Скопје 

Број 97 Год. LVII 

Претплатата за 2001 година изнесува 
8.000 денари. Овој број чини 200 
денари.Жиро сметка 300000000188798 

1694. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К A З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
НОРВЕШКА 

Се отповикува 
I 

1695. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лик а Македонија, донесе 

У К А 3 
3 А ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА 
Се поставува 

I 
Г-дин Мартин Треневски, за вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во 
Кралството Норвешка, со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 37 Претседател 

29 ноември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1696. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лик а Македонија, донесе 

У К А 3 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ФИНСКА 
Се отповикува 

I 
Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Финска, со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 38 
29 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Г-ѓа Софија Тодорова, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Кралството Норвешка, со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 36 Претседател 

29 ноември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Борис Трајковски, с.р. 

1697. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А 3 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-

ШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФИНСКА 

Се поставува 
I 

Г-дин Мартин Треневски, за вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Република Македонија во Фин-
ска, со седиште во Стокхолм. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 39 
29 ноември 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

1698. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1, 2 и 
3 од Законот за помилување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Ре-
публика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЕДИНЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ТАКАНАРЕЧЕНА-
ТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, ЗА ОСЛОБОДУ-

ВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ 

I 
Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите 

лица: 
1. Харун Илми Беадини, 
2. Емин Хаки Емини, 
3. Хетем Ружди Рамадани, 
4. Селим Осман Османи, 
5. Зекирија Мурсељ Фазлија, 
6. Абдула Халил Билали, 
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7. Ајруш Али Гега, 
8. Рами Казим Куртиши, 
9. Алими Зејнула Музафер, 
10. Јашари Рамадан Сабит, 
11. Бајрами Исни Дритон, 
12. Бајрами Исни Реџеп, 
13. Муареми Назми Весељ, 
14. Назми Абедин Муаремовски, 
15. Веби Азис Бајрами, 
16. Осман Муарем Рамадани, 
17. Амет Меџит Амети, 

1699. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2001 го-
дина ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 декември 2001 година, донесе 

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

18. Хамди Меџит Ахметовски, 
19. Адем Меџит Аметовски, 
20. Неваип Азис Бајрами, 
21. Исмаил Муарем Рамадани, 
22. Бекир Муарем Рамадани. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1726 Претседател 
10 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

О Д Л У К A 
З А ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Bo посебниот дел од Буџетот на Република Маке-

донија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 

А. Намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки: 

Раздел 
Буџетски 
корисник Програма Потставка 

Опис на 
потставката 

Износ 
предвиден 

со ребаланс Пренамена 
Износ после 
пренамената 

05001 
Министерство 

за одбрана 12 - АРМ 423106 
Материјали 

за АРМ 6,407,077,000 400,000,000 6,007,077,000 
Вкупни намалувања 400,000,000 

Износ 
Буџетски Опис на предвиден Износ после 

Раздел корисник Програма Потставка потставката со ребаланс Пренамена пренамената 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 422010 Дрва 3,742,000 5,000,000 8,742,000 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 422045 
Централно 

греење 8,712,000 5,000,000 13,712,000 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 423114 
Материјали 

за МВР 2,931,919,000 379,000,000 3,310,919,000 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 425010 Згради 4,383,000 2,000,000 6,383,000 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 425044 Опрема 6,179,000 2,000,000 8,179,000 
Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 426105 
Закупнина за 
недвижности 231,000 1,000,000 1,231,000 

Министерство Надоместоци 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 426130 
за надворешни 
соработници 0 2,000,000 2,000,000 

Министерство 

06001 
за внатрешни 

работи 
12 -

Безбедност 427063 Репрезентација 1,198,000 4,000,000 5,198,000 
400,000,000 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-7041/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1700. 
Врз основа на член 2 од Законот за задолжување на 

Република Македонија кај Банката за развој при Сове-
тот на Европа по Договорот за заем по "Проектот за 
изградба на станови кои ќе се издаваат на лицата со ни-
ски приходи ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 41/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА З А НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА З А 
РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ ИЗГРА-
ДЕНИ ПО " ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТА-

НОВИ КОИ ЌЕ СЕ ИЗДАВААТ НА ЛИЦАТА 
СО НИСКИ ПРИХОДИ" 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и постапката за распреде-

лување на становите изградени по "Проектот за из-
градба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски 
приходи" ("Службен весник на РМ" бр. 104/2000), во 
член 4, став 1, после алинејата 2 се додава нова алине-
ја која гласи: 

" - Принудно раселени граѓани на Република Маке-
донија". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њет о во " Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-7009/1 Претседател на Владата 

4 декември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1701. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 152 од Законот за водите (" Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 4/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

НА КОНЦЕСИЈА НА ВОДА 
1. Во Одлуката за давање на концесија на вода 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
85/2001) во точка 1, алинеја 7 зборовите: "браната и 
деривационата" се бришат, а зборот "хидроцентрала" 
се заменува со зборот "хидроцентралата". 

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

Бр. 23-6687/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1702. 
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 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОД ЗАКУП 
Член 1 

Правото на користење дел од недвижниот имот од 
објектот "Магнолија" - сутеренски простории во по-
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вршина од 202,95 м2, што се наоѓа на ул. "Маршал Ти-
то" бб. во Битола, лоциран на КП 6140, евидентиран 
во Поседовен лист 10392 КО Битола, чија вкупна по-
вршина од 306 м2 под објект, сопственост на Републи-
ка Македонија, се пренесува на користење под закуп 
на Амбасадата на Република Австрија за отворање на 
Австриска библиотека. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот опишан 

во член 1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

Член 3 
Согласно Заклучокот од седницата на Владата 

одржана на 20.11.2001 година, Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, со корисникот, да потпише договор за условите и 
начинот на користење на имотот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-6245/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1703. 
Врз основа на член 1 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за буџетите ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 93/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СМЕТКИТЕ НА ФОНДО-

ВИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА ФОНДОВИТЕ 
ВО ДЕЛОВНИ БАНКИ 

1. Фондовите и корисниците на фондовите основа-
ни со закон, можат да ги пренесат сметките во банка-
та за која се определил Фондот, согласно деловниот 
принцип и бонитетот на банката, која добила дозвола 
за вршење на платен промет согласно со закон. 

2. За отворање на сметките во избраната банка за 
субјектите од точка 1 од оваа одлука, потребна е прет-
ходна согласност од министерот за финансии. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-7044/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1704. 
Врз основа на член 35, 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 4.12.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

И РАСПОЛАГАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 
(ОСНОВНО СТАДО) 

Член 1 
Со оваа одлука се пренесува правото на користење 

и располагање на основни средства - коњи од Минис-
терството за внатрешни работи на Клубот за коњички 
спорт "Илинден" - Скопје и тоа: 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Рег. бр. Име на основното средство 
19326 Пастув "Денди" - дорат 
19327 Пастув "Корни" - дорат 
19330 Кобила "Солба" - дората 
19332 Кобила "Дама" - дората 
19333 Кастрат "Спартиуст" - дорат 
23907 "Сезам" - пол женски 
24502 "Демон" - пол машки 
24503 "Сирма" - пол женски 
25855 коњ "Дора" 
25856 коњ"Тина" 
27286 "Севда" - англиска раса 
27287 "Денара" - англиска раса 
28172 коњ "Сердар"-англиска раса, полукрвна 
31640 коњ "Деспина" - пол женски 
31641 коњ "Софка" - пол женски 
31642 коњ "Самоил" - пол машки 
31643 коњ "Сара" - пол женски 

"Талија" - пол женски 
"Селена" - пол женски 
"Дон" - пол машки 
"Срма" - пол женски 

Член 2 
Правото на користење и располагање на средствата 

од членот 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 
Министерството за внатрешни работи го задржува 

правото на повремено користење на основните сред-
ства што се предмет на отстапување. 

Член 3 
Примопредавањето на основните средства од член 

1 од Одлуката ќе се изврши меѓу Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија и Клубот 
за коњички спорт "Илинден" - Скопје. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-6966/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1705. 
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 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Од недвижниот имот, објект "Магнолија", што се 

наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб. во Битола, лоциран 
на КП 6140, евидентиран во Поседовен лист 10392 КО 
Битола, во површина од 306 м2 под објект, сопстве-
ност на Република Македонија, се иззема дел - суте-
ренски простории со површина од 202,95 м2, од стопа-
нисување на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македо-
нија - Подрачна единица Битола. 

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

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

Бр. 23-6245/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

11 декември 2001 

1706. 
Врз основа на член 26 од Законот за начинот и 

постапката на исплатување на депонираните девизни 
влогови на граѓаните по кои гарант е Република Ма-
кедонија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 32/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПО-
ЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ДА ВРШИ ОТ-
ПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

ПО ОСНОВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ 
ВЛОГОВИ 

1. Се овластува Централниот депозитар за хартии 
од вредност да ги врши работите на отплата на обврз-
ниците издадени од страна на Република Македонија 
за намирување на побарувањата на граѓаните по ос-
нов на депонираните девизни влогови. 

2. Исплатата на средствата по основ на обврзници-
те ќе се врши на денарските сметки на имателите на 
обврзниците што се водат во деловните банки. 

3. Имателите на обврзници овластуваат определена 
деловна банка во која што имаат денарска сметка на 
која ќе им се исплатуваат средствата од обврзниците. 

Овластувањето од став 1 на оваа точка е составен 
дел на одлуката. 

4. Деловните банки го известуваат Централниот 
депозитар за хартии од вредност поединечно за секое 
дадено овластување. 

Известувањето од став 1 на оваа точка е составен 
дел на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1.01.2002 година. 

Бр. 23-6963/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1707. 
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 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

ПРИ УВОЗ НА СТОЧЕН ЈАЧМЕН 
1. Со оваа одлука се определува царински контин-

гент за увоз на сточен јачмен со тарифна ознака 1003 00 
90 20 во количина од 2.000 тони без плаќање на царина. 

2. Министерот за економија со решение го одобру-
ва увозот на количините на царинскиот контингент на 
сточниот јачмен по барање на крајните корисници. 

3. Сточниот јачмен од точката 1 на оваа одлука, ќе 
биде внесен во царинското подрачје во Република Ма-
кедонија, заклучно со 31.12.2001 година. 

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

Бр. 23-6994/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1708. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96) и член 12 од Законот за основање на ЈП 
Македонска радиодифузија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 6/98 и 98/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
4.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА ПЕРИ-
ОДОТ ОД 1.01. ДО 31.12.2000 ГОДИНА, НА ЈП " МАКЕ-

ДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка 
за периодот од 1.01. до 31.12.2000 година, на ЈП "Маке-
донска радиодифузија" - Скопје бр. 02-136/2 од 
27.02.2001 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие "Македонска радиодифузија" -
Скопје на седницата одржана на 27.02.2001 година. 

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

Бр. 23-2814/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1709. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ "МОША ПИЈАДЕ" - СТРУМИЦА 
1. Се дава согласност на одредбите на Одлуката за 

изменување на Статутот на Основното училиште 
"Моша Пијаде" - Струмица, што ја донесе Училишни-
от одбор на седницата одржана на 7.11.2001 година. 

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

Бр. 23-795/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1710. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното 

правобранителство ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за ут-
врдување критериуми за определување на бројот на 
замениците на јавниот правобранител на Република 
Македонија и за определување на бројот на заменици-
те на јавниот правобранител ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 де-
кем ври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС З А ИМЕНУВАЊЕ 
ЕДИНАЕСЕТ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ОДДЕЛНИ ПОДРАЧЈА 
1. Се огласува именување на по еден заменик на 

јавниот правобранител на Република Македонија за 
подрачјето на: Скопје, Гостивар, Штип, Прилеп, Стру-
га, Тетово, Гевгелија, Кочани, Струмица, Кавадарци и 
Битола. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во член 18 од Законот за јав-
ното правобранителство (државјанин на Република 
Македонија кој ги исполнува општите услови опреде-
лени со закон за засновање на работен однос во држа-
вен орган, истакнат дипломиран правник со положен 
правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-
правобранителската функција и работно искуство со 
потврдени резултати по положениот правосуден ис-
пит на правни работи над 3 години), пријавите со пот-
ребните документи да ги поднесат до Владата на Ре-
публика Македонија во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" и во дневниот печат. 

Бр. 17-6881/2 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1711. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 11 од Уста-

вот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
1. За генерален конзул на Република Македонија 

во Соединетите Американски Држави со седиште во 
Њујорк се именува Филип Петровски, пратеник во 
Собранието на Република Македонија. 

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

Бр. 27/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1712. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000) и член 3 од Одлука-
та за основање на Агенција за работа со блокирани 
сметки на учесниците во платниот промет ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 64/2001), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23 октомври 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ НА УЧЕС-

НИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ - СКОПЈЕ 
1. За директор на Агенцијата за работа со блоки-

рани сметки на учесниците во платниот промет -
Скопје се именува м-р Елица Титизова, помошник ди-
ректор за економско-финансиски работи во ЈП за сто-
панисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје. 
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2. Именуваната ќе стапи на должност на 1 јануари 
2002 година, а ќе престане со работа на 31 декември 
2003 година. 

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

Бр. 17-6211/2 Претседател на Владата 
23 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1713. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈВП " ВОДОС-

ТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното водостопанско претпри-
јатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје се 
именува Тони Мартиноски, дипл.инж.агроном, рако-
водител на Секторот за наводнување и одводнување 
на 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. 17-7045/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1714. 
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 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ШУМИ " МАКЕДОНСКИ ШУМИ" 

- СКОПЈЕ 

1. За директор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје се 
именува м-р Љупчо Несторовски, дипл.шумарски ин-
женер, директор на Државниот инспекторат за шу-
марство и ловство во Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 17-7046/1 Претседател на Владата 
4 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1715. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
47/97 и 40/99) и Договорот за имплементација и конце-
сија на вода, Владата на Република Македонија дава 

Д О З В О Л А 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
На Трговското друштво "Макхидро Проект" КО 

АД од Скопје, регистрирано во Основен суд - Скопје 
под Рег. бр. 2473/2001, со седиште во Скопје (во ната-
мошниот текст: вршител на дејноста) со оваа дозвола 
му се дозволува да врши дејност производство на 
електрична енергија, во согласност со условите опре-
делени во Законот за енергетика, оваа дозвола и дого-
ворот за имплементација и концесија на вода. 

Член 2 
Трговското друштво од член 1 на оваа дозвола 

електричната енергија ќе ја произведува и тоа во: 
1. ХЕЦ "ДОШНИЦА" (мала хидроелектрана со 

инсталирана моќност од 4,08 МВ). 
2. ХЕЦ "КАЛИМАНЦИ" (мала хидроелектрана 

со инсталирана моќност од 12,6 МВ). 
3. ХЕЦ "МАТКА" (мала хидроелектрана со инста-

лирана моќност од 5,4 МВ). 
4. ХЕЦ "ПЕНА" (мала хидроелектрана со инста-

лирана моќност од 2,5 МВ). 
5. ХЕЦ "ПЕСОЧАНИ" (мала хидроелектрана со 

инсталирана моќност од 2,74 МВ). 
6. ХЕЦ "САПУНЧИЦА" (мала хидроелектрана 

со инсталирана моќност од 2,91 МВ). 
7. ХЕЦ "ЗРНОВЦИ" (мала хидроелектрана со ин-

сталирана моќност од 1,4 МВ). 

Член 3 
Вршењето на дејноста производство на електрич-

на енергија вршителот на дејноста ќе ја врши за вре-
менски период од 11 години, почнувајќи од осмиот ден 
од објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Член 4 
Производството на електричната енергија од стра-

на на вршителот на дејноста ќе се користи за продаж-
ба на електричната енергија на АД "Електростопан-
ство на Македонија". 

Член 5 
Вршителот на дејноста е должен да обезбеди соод-

ветен стручен кадар за стручно и одговорно вршење 
на дејноста. 

Член 6 
Вршителот на дејноста е должен за вршење на деј-

носта да обезбеди доволно финансиски средства пот-
ребни за обезбедување на основните средства за произ-
водство на електрична енергија, за исплата на било кои 
суми што законски носителот на дозволата ги должи во 
врска со побарувањата спрема Државата и било какви 
други побарувања (осигурителна полиса и сл.). 

Член 7 
За вршење на производство на електрична енерги-

ја вршителот на дејноста е должен да ги исполнува 
пропишаните стандарди, техничките нормативи и нор-
мите за квалитет и со неговата работа да не се загро-
зуваат луѓето, материјалните добра, животната среди-
на и природата. 

Член 8 
Вршителот на дејноста е должен на Владата и неј-

зините органи да им овозможи во секое време да врши 
редовен увид во однос на начинот на производството 
на електрична енергија и да доставува извештаи до 
министерството надлежно за енергетиката. 

Член 9 
Дозволата за производство на електрична енергија 

може да се одземе ако: 
1. Вршителот на дејноста не започне со производ-

ство на електрична енергија во рокот определен со 
оваа дозвола; 

2. Вршителот на дејноста престанал да ги исполну-
ва условите за производство на електрична енергија; 

3. Вршителот на дејноста престанал да врши про-
изводство на електрична енергија на начин и под усло-
ви пропишани со Законот за енергетика, другите про-
писи и договорот; 

4. Со престанување и раскинување на договорот; и 
5. Вршителот на дејноста во определен рок не пос-

тапи по барањето на надлежните органи за отстрану-
вање на утврдените недостатоци во работењето. 
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Член 10 
Оваа дозвола влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-5791/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1716. 
Врз основа на член 7-в, став 2 од Законот за акци-

зите ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 
42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 
25/2000, 11/2001 и 93/2001), министерот за финансии, 
дон есе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈА И КОНТРОЛА ЗА НАБАВЕНИ И РЕГИСТРИРА-

НИ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

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

Член 2 
Во Образецот Евидентен картон во Напомена 1 

зборовите: "Законот за изменување и дополнување 
на" се бришат. 

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

њето во " Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 08-24444/1 Министер, 

11 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 
Скопје 

1717. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 21 
ноември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 5/2001 година). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У.бр.23/2001, У.бр.24/2001 и У.бр.48/2001 од 3 
октомври 2001 година, поведе постапка за оценување 
уставноста на Законот за изменување и дополнување 
на Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
5/2001), затоа што пред Судот се постави прашањето 
за неговата несогласност со темелните вредности на 
уставниот поредок утврдени во член 8 алинеите 1, 3 и 
8 од Уставот на Република Македонија, односно со те-
мелните вредности за основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и утврдени со Уставот, владеењето на правото и ху-
манизмот, социјалната правда и солидарноста, со ус-
тавното начело на еднаквост пред Уставот и законите, 
правото на работа, правото на социјална сигурност и 
правото на социјална заштита. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 1 од 
оспорениот закон во Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/96, 32/97, 
24/2000 и 96/2000), во членот 17 по ставот 2 се додаваат 
четири нови става, кои гласат: 

"Осигуреникот може да стекне право на старосна 
пензија ако му недостасуваат најмалку до пет години 
пред исполнување на условите за старосна пензија и 
ако му престане работниот однос согласно член 133-а 
од Законот за работните односи. 

На осигуреникот од став 3 на овој член, пензиската 
основица му се утврдува во проценти за навршен пен-
зиски стаж како да бил во работен однос до исполну-
вањето на условите за стекнување на право на старос-
на пензија. 

За остварување на правото на старосна пензија од 
ставот 3 на овој член, средствата ги обезбедува рабо-
тодавецот. 

Осигуреник избран на непосредни избори во прет-
ставничкиот или во друг државен орган може да стек-
не право на пензија по престанување на мандатот под 
услови, начин и постапка утврдена со посебен закон." 

Според членот 2 од Законот во членот 25 став 1 по 
зборот основа зборовите: "на невработените лица кои 
примаат паричен надоместок" се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
"За утврдување на пензиската основа на неврабо-

тените лица кои примаат паричен надоместок, се зема 
паричниот надоместок пресметан со коефициент на 
валоризација од годината во која е исплатен тој надо-
месток" . 

Според членот 3 од Законот, во членот 180 ставот 
4 се додава нов став 5 кој гласи: 

"Основицата за пресметување и плаќање на придо-
несот за пензиското и инвалидското осигурување за 
невработените лица, претставува паричниот надомес-
ток во случај на невработеност." 

Во став 6 по зборот "платата" зборот "односно" се 
заменува со зборот "од", а по зборот "осигурување" 
се додаваат зборовите: "односно од паричниот надо-
месток што го примаат невработените лица во случај 
на невработеност". 

Ставовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 

Судот, исто така, утврди дека со Одлука У.бр. 
10/2001 од 12 септември 2001 година го укина Законот 
за изменување и дополнување на Законот за работни-
те односи ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/2001) и дека овој закон е функционално повр-
зан со членот 1 од оспорениот закон. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот, 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот, владеењето на правото и хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се една од темелните вредности 
на уставниот поредок на Република Македонија. 

Во членот 9 од Уставот е утврдено дека граѓаните 
на Република Македонија се еднакви во слободите и 
правата независно од полот, расата, бојата на кожата, 
националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената по-
ложба, а според ставот 2 на овој член, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви. 

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност, а во ставот 5 на овој 
член е предвидено дека правата на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и колективен до-
говор. 

Во членот 34 од Уставот е предвидено дека граѓа-
ните имаат право на социјална сигурност и социјално 
осигурување утврдени со закон и колективен договор, 
а според член 35 став 1, исто од Уставот, Републиката 
се грижи за социјалната заштита и социјалната сигур-
ност на граѓаните согласно со начелото на социјална 
правичност. 

Од анализата на означените одредби произлегува 
дека Уставот го прокламира правото на работа и ма-
теријална обезбеденост за време на привремена нев-
работеност, утврдувајќи дека правата на вработените 
и нивната положба се уредуваат со закон и колекти-
вен договор. 
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Исто така, Уставот го прокламира и принципот на 
право на граѓаните на социјална сигурност и социјално 
осигурување кое се уредува со закон и колективен до-
говор. Уставот предвидува и обврска на државата да 
обезбеди социјална заштита и социјална сигурност на 
граѓаните, а која се остварува врз основа на начелото 
на социјална правичност, што укажува на остварување-
то на социјалниот карактер на државата. Видовите на 
правата, обемот, начинот на стекнување и користење 
на правата Уставот го резервирал да го уреди законо-
давната власт, што значи Уставот утврдил обврска за 
нивно законско уредување. Според тоа, нормативната 
функција на државата во уредувањето како на правата 
од работен однос, така и на правата од социјалното оси-
гурување со Уставот не е димензионирана, меѓутоа, со 
законите мора да бидат утврдени такви односи кои ед-
накво ќе се однесуваат на сите граѓани, односно на сите 
вработени или невработени лица. Притоа, државата е 
должна, зависно од материјалните можности во уреду-
вањето на правата на граѓаните во прв ред да поаѓа од 
уставните гаранции за еднаквоста на граѓаните во ос-
тварувањето на правата од работен однос и социјално-
то осигурување, односно во користењето на тие права 
да бидат еднакво третирани и да се однесуваат на сите 
граѓани што се наоѓаат во иста положба. 

Тргнувајќи од тоа дека со оспорениот закон се вр-
шат измени и дополнувања на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и тоа со предвидување на 
посебен начин на остварување право на старосна пен-
зија, ако на осигуреникот му недостасуваат најмногу 
до пет години пред исполнувањето на условите за 
стекнување право на старосна пензија и ако му прес-
тане работниот однос согласно со член 133-а од Зако-
нот за работните односи, што би значело посебни ус-
лови за остварување право на старосна пензија при 
престанок на работен однос кога во својство на рабо-
тодавец се јавува државата, односно во јавниот сек-
тор, Судот смета дека вработените во јавниот сектор 
се наоѓаат во поинаква правна положба од вработени-
те во стопанството и дека за нив, со овој закон се ут-
врдуваат поинакви услови и начин за остварување на 
правото на старосна пензија како последица од прес-
танок на работниот однос, исто на поинаков начин и 
под поинакви услови. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
уставна обврска на законодавецот при уредување на 
односите во врска со остварувањето правото на ста-
росна пензија како основно право од правото на соци-
јално осигурување, граѓаните да ги стави во еднаква 
правна положба. Меѓутоа, Судот утврди дека оспоре-
ниот закон не пропишува еднакви услови за оствару-
вање право на старосна пензија. Имено, со воведува-
њето на нови услови за остварување право на старос-
на пензија во системот на пензиското и инвалидското 
осигурување, и тоа поврзано со престанокот на работ-
ниот однос по потреба на службата со отказ, и да се 
однесува само за вработените во јавниот сектор, а не 
на сите вработени кои остваруваат право на пензија 
од ист извор значи дека Законот граѓаните ги става во 
нееднаква положба. При тоа, треба да се има предвид 
дека Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на единствен начин го уредил пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците неправејќи ни-
каква разлика во остварувањето на правата по основ 
на работа, односно вработување во стопанството или 
во јавниот сектор. 

Според ставот 6 на член 1 од оспорениот закон е 
предвидено дека осигуреникот избран на непосредни 
избори во претставничкиот или во друг државен орган 
да може да стекне право на пензија по престанување 
на мандатот под услови, начин и постапка утврдена со 
посебен закон што несомнено укажува дека определе-
на категорија граѓани само поради нивната општес-
твена положба со Законот се издвојуваат од системот 
на пензиското и инвалидското осигурување. Всуш-
ност, во системот на пензиското осигурување се вос-
поставува нов систем за остварување право на пензија 

на определена категорија граѓани, а со посебен закон 
ќе се утврдат условите, начинот и постапката за ос-
тварување правото на пензија. 

Тргнувајќи од означените уставни начела на соци-
јалната сигурност и социјалното осигурување и устав-
ната обврска државата да се грижи за социјалната 
заштита и социјалната сигурност, согласно со начело-
то на социјална праведност, покрај сето изнесено тре-
ба да се има предвид дека овие гаранции граѓаните ги 
остваруваат по протекот на работниот век или прекин 
на работниот век ако настапи трајна неспособност за 
работа. Меѓутоа, од оспорената одредба несомнено 
произлегува како услов за стекнување пензија е само 
осигурениот да бил избран во претставничкиот орган 
или во друг државен орган, па може и да биде без ни-
каков претходен пензиски стаж што би значело без 
никакви вложувања во пензиски фонд. Оттука, Судот 
оцени дека ваквата одредба е надвор од концептот за 
социјалното осигурување и дека покрај начелото на 
еднаквост, ги доведува во прашање и уставните наче-
ла на социјалното осигурување, социјалната правда, 
владеењето на правото, хуманизмот и солидарноста. 

Тргнувајќи од сфаќањето дека правата од социјал-
но осигурување се утврдуваат со закон и колективен 
договор не е спорно дека законодавецот е овластен 
нормативно да го уреди начинот на пресметување на 
придонесот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње. Меѓутоа, законодавецот е обврзан и при нормира-
њето на начинот на пресметување на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување да се раково-
ди од уставните гаранции за социјалната сигурност на 
граѓаните. 

Со Законот за вработување и осигурување во слу-
чај на невработеност ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/97 и 25/2000), се уредени правата и 
обврските на работодавците, невработените лица и 
државата во врска со вработувањето во случај на нев-
работеност, меѓу другото, и правото на осигурување 
во случај на невработеност, а како едно од правата од 
осигурување во случај на невработеност според овој 
закон е паричниот надоместок и правото на пензиско 
и инвалидско осигурување, во согласност со прописи-
те од пензиското и инвалидското осигурување. 

Согласно член 68 од овој закон висината на месеч-
ниот паричен надоместок за време на невработеност 
се утврдува врз основа на пресметаните и исплатените 
плати кај работодавецот, согласно закон и колективен 
договор и изнесува 50% од просечната месечна нето 
плата на работникот за последните 12 месеци за лице 
кое има право на паричен надоместок до 12 месеци, а 
40% за лице кое има право на паричен надоместок по-
долго од 12 месеци. 

Надоместокот од став 1 на овој член не може да 
изнесува повеќе од просечната месечна нето плата по 
работник во нестопанството на Републиката, објавена 
за последниот месец. 

Тргнувајќи од значењето за обезбедување средства 
за остварување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување членот 25 и членот 180 од Законот 
за пензиско и инвалидско осигурување поблиску ги де-
финира основиците за пресметување и плаќање на 
придонесот за овој вид осигурување. 

Не е спорно дека паричниот надоместок кој се 
обезбедува за време на невработеност не претставува 
плата туку остварување на уставната гаранција за ма-
теријална обезбеденост за време на привремена нев-
работеност. Ако се има предвид дека и пензијата, сог-
ласно членот 19 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување, се утврдува од месечниот просек 
на платите што осигуреникот ги остварил за време на 
вкупното траење на осигурувањето, Судот смета дека 
утврдувањето на пензиската основа на невработените 
лица од паричниот надоместок и соодветно на тоа и 
пресметувањето на придонесот за пензиско осигурува-
ње отстапува од принципот дека пензиите се утврдува-
ат од платата на осигуреникот што од своја страна 
продуцира социјална неправда поради што оцени дека 
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со членот 2 и 3 од Законот се повредува начелото на 
социјална праведност, како основен принцип во задол-
жителното пензиско и инвалидско осигурување. 

Со оглед на изнесеното и функционалната поврза-
ност на членот 1 од означениот закон со укинатиот 
Закон за изменување и дополнување на Законот за ра-
ботни односи ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/2001), Судот оцени дека оспорениот за-
кон е е во согласност со наведените уставни одредби. 

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

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 23/2001 Претседател 
У.бр. 24/2001 на Уставниот суд на Република 
У.бр. 48/2001 Македонија, 

21 ноември 2001 година д-р Тодор Џунов, с.р. 
Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за градежното 
земјиште ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 53/2001) е направена грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Во членот 28 став 3 во првиот ред, наместо зборот 
"сопственост" треба да стои зборот "сосопственост". 

Бр. 10-2680/2 Од Законодавно-правната 
3 декември 2001 година комисија на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

А К Т И Н А Ф О Н Д О В И Т Е И З А В О Д И Т Е 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

41. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 
и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 
34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 

СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО " ФЕНИ 
ИНДУСТРИИ" - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Во "ФЕНИ ИНДУСТРИИ", како работни места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, се утврдуваат следните: 

СЕПАРАЦИЈА 

1. Ракувач на прием на руда 12/14 месеци 
2. Ракувач со додавачи и отпрашу-
вање 12/14 месеци 
3. Ракувач со додавач и сита 12/14 месеци 
4. Ракувач со дробилка 12/14 месеци 
5. Ракувач со транспортни ленти 12/14 месеци 

6. Ракувач со К-2 и помошник на 
сушара и примероци (ракувач со К-
2 рудни греди и примероци) 12/14 месеци 
7. Ракувач со стејкер 12/14 месеци 
8. КВ работник 12/14 месеци 
9. Сменски работоводител 12/13 месеци 
10. Ракувач со команден пулт 12/13 месеци 
11. Бравар 12/13 месеци 
12. Електричар 12/13 месеци 
13. Заварувач 12/13 месеци 

ПРИМАРНО ДРОБЕЊЕ (Површински коп) 

1. Дробиличар (ВКВ и КВ ракувач 
на дробилка) 12/14 месеци 
2. Општ работник 12/14 месеци 
3. Бравар-дробиличар (сменски 
бравар) 12/13 месеци 
4. Електричар-дробиличар (смен-
ски електричар) 12/13 месеци 

ЈАМСКИ ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ 

1. Ракувач на преситно место 12/16 месеци 
2. Одговорен за јамски транспортен 
систем - ЈТС (главен раководител).. 12/15 месеци 
3. Сменоводител (сменски работо-
водител) 12/15 месеци 
4. Бравар-ракувач на пресипно мес-
то (сменски бравар) 12/15 месеци 
5. Електричар-ракувач на пресипно 
место (сменски бравар) 12/15 месеци 
6. МРТТ техничар 12/15 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-5934/1 Претседател 
4 декември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

42. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 
и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 
34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ ВО ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИТЕ 

Член 1 
Во термоелектроцентралите, како работни места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње, во смисла на член 125 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, се утврдуваат следните: 
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I. ТЕ "БИТОЛА" - Битола 

СЕКТОР ЗА ДОПРЕМА НА ЈАГЛЕН 

1. Ракувач на надбункерски дел 12/15 месеци 
2. Ракувач на комбинирани машини 12/14 месеци 
3. Ракувач на градежни машини 12/14 месеци 
4. Помошник работник на ленти и 
пресипни места 12/13 месеци 
5. Ракувач на команда 12/13 месеци 

СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО ВО ТЕ 

1. Блоководител 12/13 месеци 

СЛУЖБА ЗА КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ СО 
ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ 

1. Ракувач на котел 12/13 месеци 
2. Помошник ракувач на котел 12/13 месеци 
3. Ракувач со млинови, РВП и дим-
ни вентилатори 12/14 месеци 
4. Ракувач на дозери 12/14 месеци 

СЛУЖБА ЗА МАШИНСКА САЛА 

1. Ракувач на турбина и машинска 
сала 12/13 месеци 
2. Помошник ракувач на турбина и 
машинска сала 12/13 месеци 

СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРОПОСТРОЈКИ 

1. Ракувач на електрокоманда 12/13 месеци 

СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕПЕЛ И ЗГУРА 

1. Ракувач на команда за транспорт 
на пепел и згура 12/13 месеци 
2. Ракувач на одлагач 12/14 месеци 
3. Ракувач на постројка за отпепе-
лување 12/14 месеци 
4. Помошник работник на ленти и 
пресипни места 12/13 месеци 
5. Водач на групи за отпепелување.. 12/13 месеци 
6. Сменски бравар 12/13 месеци 
7. Бравар I и II група 12/13 месеци 
8. Бравар-вулканизер I, II и III група 12/13 месеци 
9. Сменски електричар 12/13 месеци 
10. Електричар 12/13 месеци 

II. ТЕ "ОСЛОМЕЈ" - Кичево 

1. Помошник ракувач од ленти на 
пресипно место (послужител на 
транспортен систем за пепел, згура 
и депонија) 12/13 месеци 
2. Ракувач на стартна котлара (кот-
лар) 12/13 месеци 
3. Помошник ракувач на стартна 
котлара (пом. котлар) 12/13 месеци 
4. Ракувач на КЕН, ПЕН и ОУ 
(маш. на кондензација) 12/13 месеци 
5. Ракувач на градежна машина 
(булдожерист за депонија, пепел и 
згура и булдожерист за јаглен) 12/14 месеци 
6. Ракувач на надбункерски дел 
(послужител на распределителни 
ленти за бункери) 12/15 месеци 
7. Ракувач на комбинирани машини 
(ракувач на одлагач и ракувач на 
утоварувач) 12/14 месеци 
8. Диспечер Е-3 (ракувач на коман-
дно место за јаглен Е-3) 12/13 месеци 
9. Котловодител (ракувач на ко-
тел) 12/13 месеци 
10. Ракувач на млинови ГВТ (пос- 12/14 месеци 

лужител на млинови, отшљакување 
и отпепелување) 
11. Дозатор (послужител на тран-
спортни ленти за млинови) 12/14 месеци 
12. Ракувач на турбина (турбиново-
дител) 12/13 месеци 
13. Помошник ракувач на турбина 
(машинист) 12/13 месеци 
14. Ракувач на електрокоманда 
(вклопничар) 12/13 месеци 
15. Диспечер Е-2 (ракувач на ко-
мандно место за пепел и згура Е-2). 12/13 месеци 
16. Работник на Т-4 (послужител на 
пресипно место за пепел и полжа-
вест транспорт) 12/14 месеци 
17. Ракувач на лента за отшљакува-
ње (послужител на пресипно место 
за пепел и згура) 12/13 месеци 
18. Блоководител 12/13 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-5935/1 Претседател 
4 декември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

43. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 24/00 
и 4/01) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 
34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 4 декември 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 

ТРАЕЊЕ ВО " ОХИС" - СКОПЈЕ 

Член 1 
Во "ОХИС" - Скопје, како работни места на кои 

стажот на осигурување се смета со зголемено траење, 
во смисла на член 125 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување, се утврдуваат следните: 

ПОГОН ПЕСТИЦИДИ 
1. Работоводител (работоводител 
од Одделение прав и суспензија и 
работоводител од Одделение гра-
нули и емулзија) - 166 12/13 месеци 
2. Оператор (предработник од 
Одделение прав и суспензија и пре-
дработник од Одделение гранули и 
емулзија) - 167 12/14 месеци 
3.Оператор (оператор од Одделе-
ние прав и суспензија и оператор од 
Одделение гранули и емулзија) -
168 12/14 месеци 
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4. Оператор (подготвувач на шар-
жа од Одделение прав и суспензија 
и подготвувач на шаржа од Одделе-
ние гранули и емулзија) - 169 12/14 месеци 
5. Машински одржувач - 279 12/13 месеци 
6. Електро одржувач - 329 12/13 месеци 

ПОГОН ЗА МОНОХЛОРОЦЕНТНА КИСЕЛИНА 

1. Работоводител (работоводител-
сменоводител на технолошки проц-
ес) - 143 12/13 месеци 
2. Ракувач на ацетиленски развивач 
- 144 12/15 месеци 
3. Работник на синтеза на тетрахло-
ретан - 145 12/15 месеци 
4. Работник на трихлоретилен и мо-
нохлороцентна киселина (ракувач 
на синтеза на трихлоретилен и ра-
ботник на синтеза на дестилација и 
ректифинација на монохлороцетна 
киселина) - 146 12/15 месеци 
5. Работник на клистализатор - 147. 12/15 месеци 
6. Работоводител (работоводител 
на машинско одржување) - 303 12/13 месеци 
7. Машинобравар (работник на ма-
шинско одржување) - 305 12/13 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-5936/1 Претседател 
4 декември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Maрикa Joрдaнoвa, с.р. 

44. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 80/93, 3/94, 71/96, 24/00 и 4/01) 
и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 50/94 и 35/95), во 
постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 4 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К A 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ СО 

ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
Член 1 

I. РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ 

Степен на 
Р.Е. површински коп зголемување 

1. Дупчач - минер со рачна дупчалка 12/16 
2. Дупчач - минер 12/14 
3. Окавач 12/14 
4. Ракувач на багер 12/14 

5. Ракувач на товарна машина и бул-
дожер 12/14 

6. Возач на товарно возило од 7 и по-
веќе тони 12/14 

7. Возач на дампер 12/14 
8. Сменски работоводител 12/13 
9. Сигналист - работник 12/13 

10. Работник на дупчење и минирање 12/13 
11. Рудар (работник) за коп 12/16 
12. Сменски машинобравар 12/13 
13. Бравар-подмачкувач (подмачкувач) 12/13 
14. Сменски автомеханичар 12/13 
15. Сменски електричар 12/13 

Р.Е. Сепарација 
1. Сменски работоводител 12/13 
2. Ракувач на примарна дробилка 12/15 
3. Ракувач на постројка за класирање 

и дробење 12/15 

4. Ракувач на сита, ленти и опрашу-
вање 12/14 

5. Ракувач на ленти и додавачи 12/14 
6. Ракувач на постројка за фино кла-

сирање 12/14 
7. Ракувач на постројки во руден двор 12/14 
8. Ракувач на пулт и постројка за фи-

но класирање 12/13 
9. Мелничар 12/14 

10. Ракувач на опрема и фино класирање 12/14 
11. Работник на ленти во руден двор 12/14 
12. Работник на машина за товарење и 

булдожер 12/14 
13. Работник во сепарација 12/14 
14. Сменски машинобравар 12/13 
15. Бравар-подмачкувач 12/13 
16. Сменски електричар 12/13 
17. Електромеханичар на коп и сепара-

ција 12/13 
18. Одговорен електромеханичар 12/13 
19. Одговорен техничар во лабораторија 12/13 

Р.Е. Варни печки 
1. Ракувач на гасен систем и обѕидување 12/13 
2. Работник на технолошко одржување 12/13 
3. Ракувач на печка и командна кабина 12/13 
4. Пом.ракувач на печка и командна ка-

бина 12/13 

5. Ракувач на ленти и шаржирање (ра-
ботник за ленти и одржување) 12/13 

6. Сменски машинобравар 12/13 
7. Сменски електричар 12/13 

- Рудници со високосиликатни суровини -
1. Дупчач - минер со рачна дупчалка 12/16 
2. Механичар - дробиличар (работник 

на дробилка) 12/16 
3. Каменорезец - валкар 12/16 
4. Дупчач - минер со лафетна дупчалка 12/14 
5. Рудар-пом.работник на коп за тран-

спорт на суровини 12/14 

6. Возач на товарно возило од 7 и пове-
ќе тони 12/14 

7. Дамперист 12/14 
8. Механичар на машина за руда 12/13 
9. Машинобравар (бравар, бравар на 

постројки) 12/13 
10. Заварувач 12/13 
11. Електричар на коп, дробење и мик-

ронизирање 12/13 

12. Сменоводител на преработка (над-
зорник) 12/13 

13. Ракувач на утоварувач на коп 12/14 
14. Багерист 12/14 

II. РУДНИЦИ ЗА МЕТАЛИ 
1. Дупчач на примарна дупчалка 12/14 
2. Пом.дупчач на секундарна дупчалка 
3. Дупчач на секундарна дупчалка 
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4. Помошник дупчач на секундарна дуп-
чалка 12/14 

5. Возач на дампер 12/14 
6. Ракувач на багер 12/14 
7. Помошник ракувач на багер 
8. Ракувач на утоварна машина (лопата) 
9. Возач на моторно возило (цистерна) 12/14 

10. Пултист-кранист (дробиличар -пул-
тист-кранист) 12/14 

11. Ракувач на примарна дробилка 12/14 
12. Работник на примарно дробење (чис-

тач) 12/14 

13. 
Сменски работоводител -сменоводи-
тел на површински коп (дупчење, ми-
нирање, транспорт и дробилки) 

12/13 

14. Дупчач-палител на мини 12/13 
15. Помошник дупчач-палител на мини 12/13 
16. Сигналист на багер и јаловиште 12/13 
17. Одговорен електричар (главен мај-

стор) 12/13 
18. Електричар за одржување 12/13 

Р.Е. Електромашинско одржување на коп 
1. Машинобравар-главен мајстор 12/13 
2. Машинобравар (I, II и III група) 12/13 
3. Машинобравар-заварувач (I и II група) 12/13 
4. Машинобравар-вулканизер 12/13 

5. 
Дежурен машинобравар (помлад ма-
шино бравар, машинобравар за дам-
пери) 

12/13 

6. Машинобравар за одржување на по-
мошна опрема и пумпи за наводнување 12/13 
Р.Е. Флотација 

1. 
Пултист во дробење (дробиличар во 
секундарно и терцијално дробење) 12/15 

2. Дробиличар 12/15 
3. Ракувач на хранилки во дробење (то-

чач на руда) 12/15 

4. 
Ракувач на количка во секундарно и 
терцијално дробење (послуга на 
транспортни ленти) 

12/15 

5. Ракувач на транспортен систем во 
дробење 12/15 

6. Ракувач на хранилки во отворен 
склад 12/15 

7. Ракувач на хранилки во силоси 12/15 
8. Помошник работник на дробилични 

постројки (чистач) 12/14 
9. Реагентичар-флотер 12/14 

10. Флотер 12/14 
11. Млинар-мелничар 12/14 
12. Филтерист 12/13 
13. Машинобравар за ракување и одржу-

вање на системот за отпрашување 12/13 
14. Сменски работоводител 12/13 
15. Предработник (предработник-филте-

рист) 12/13 
16. Подготвувач на вар и реагенси 12/13 
17. Машинобравар за одржување на дро-

билки (главен мајстор I, II и III група) 12/13 

18. 
Машинобравар-заварувач во дробе-
ње и транспортен систем (главен мај-
стор I и II група) 

12/13 

19. 
Машинобравар за одржување на сита 
во секундарно и терцијално дробење на 
руда (главен мајстор I, II и III група) 

12/13 

20. 
Машинобравар-кранист во секундар-
но и терцијално дробење на руда (II 
група) 

12/13 

21. 
Машинобравар-главен мајстор за 
одржување на транспортен систем I, 
II и III група) 

12/13 

22. Машинобравар - вулканизер (I група) 12/13 

23. 
Машинобравар - главен мајстор за 
одржување на систем за опрашува-
ње во дробење (I, II и III група) 

12/13 

24. 
Машинобравар-подмачкувач на ма-
шини и уреди во секундарно и терци-
јално дробење (I, II и III група) 

12/13 

25. 
Машинобравар II група - дежурен во 
смена (машинобравар одржувач -
подмачкувач) 

12/13 

26. Машинобравар-алатничар 12/13 
27. Машинобравар-главен мајстор 12/13 
28. Машинобравар (I, II и III група) 12/13 
29. Машинобравар - II група сменски 

кранист 12/13 

30. Машинобравар-заварувач (главен 
мајстор I и II група) 12/13 

31. Електричар за одржување (I, II и III 
група) 12/13 

32. Работник на јаловиште 12/13 
33. Машинобравар во Одделение за де-

понирање на флотациска јаловина 12/13 
Р.Е. Геолошко рударски истражувања 

1. Дупчач на дупчалки за длабинско 
дупчење 12/14 

2. Помошник дупчач за длабинско дуп-
чење 12/14 

3. Возач на товарно возило од 7 и пове-
ќе тони 12/14 

III. РУДНИЦИ ЗА ЈАГЛЕН 
1. Ракувач на надбункерски дел 12/15 
2. Ракувач на јагленов систем (СРС-630, 

БРс-1200, КУ 300, БРс-5500) 12/14 
3. Ракувач на СРс-1300 нулти систем 12/14 
4. Ракувач на СРс-2000 (I БТО систем и 

II БТО систем) 12/14 

5. Ракувач на ЕШ (одделение за помош-
на механизација) 12/14 

6. Ракувач на дробилка на јагленов сис-
тем 12/14 

7. Ракувач на одлагач (на нулти систем, 
на I БТО систем и II БТО систем) 12/14 

8. Ракувач на градежни машини (I, II и 
III група) 12/14 

9. Ракувач на комбинирани машини 12/14 
10. Булдожерист на депонија за јаглен 12/14 

11. 

Сменоводител (на јагленов систем, 
нулти систем, I БТО систем, II БТО 
систем, за одводнување, во одделение 
за помошна механизација и за вулка-
низација на ленти) 

12/13 

12. Сменски бригадир за вулканизација 
на ленти (бригадир за вулканизација) 12/13 

13. Вулканизер за вулканизација на лен-
ти (I, II и III група) 12/13 

14. Вулканизер за машинско одржување 
(I, II и IV група) 12/13 

15. Возач на товарно возило од 7 и пове-
ќе тони 12/14 

16. 
Ракувач на претоварен уред (на јаг-
ленов систем, I БТО систем, II БТО 
систем, нулти систем) 

12/13 

17. 
Ракувач на погонска станица (на јаг-
ленов систем, нулти систем I Б Т О 
систем, II БТО систем) 

12/13 

18. Ракувач на истоварна лента на јагле-
нов систем 12/13 

19. Ракувач на вага на јагленов систем 12/13 
20. Ракувач на помошен уред на нулти 

систем 12/13 

21. Ракувач на "С" количка (на I БТО и 
II БТО систем) 12/13 

22. Ракувач на аполо и (на I БТО и II 
БТО систем) 12/13 

23. 
Бригадир (за одводнување, за багери, 
за ленти, за одлагачи ЕШ и дроби-
лично, за хидраулика за машинско 
мерење и за машинско одржување) 

12/13 

24. Бравар на јагленов систем (на СРс 
јагленов систем) 12/13 



11 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 97 - Стр. 5211 

25. Бравар на СРс-1300 (на нулти систем) 12/13 
26. Бравар на СРС-2000 (на I БТО систем 

и II БТО систем) 12/13 
27. Бравар на багери (I, II и III група) 12/13 
28. Бравар на одлагач (на "О" систем, на 

I БТО систем, II БТО систем) 12/13 
29. Бравар на одлагач (I, II и III група) 12/13 
30. Бравар на покренување ленти (I и II 

група) 12/13 
31. Бравар на ЕШ 12/13 
32. Оспособен бравар (за багери, за ленти, 

за одлагачи, за машински мерења) 12/13 

33. Бравар (I и II група за машински ме-
рења) 12/13 

34. Работоводител за машински мерења 12/13 
35. Бравар за машинско мерење (I, II и III 

г р у п а ) 12/13 

36. 
Бравар на ленти (на јагленов систем 
на нулти систем на I БТО систем, на 
II БТО систем, I, II и III група во ма-
шинско одржување) 

12/13 

37. 
Бравар на хидраулика во Одделение-
то за одлагачи и дробилично (I и II 
група) 

12/13 

38. Заварувач за багери (I, II и III група) 12/13 
39. Заварувач на ленти (I, II и III група) 12/13 
40. Заварувач во Одделението за ленти 12/13 
41. Заварувач за одлагачи (I, II и III гру-

па) 12/13 

42. Подмачкувач на јагленов систем (I, II 
и III група) 12/13 

43. Подмачкувач на I БТО систем и II 
БТО систем (I, II и III група) 12/13 

44. Подмачкувач за машинско одржување 
(I, II и III група) 12/13 

45. Подмачкувач на нулти систем (I, II и 
IV група) 12/13 

46. Помошен работник на повратна ста-
ница и јагленов систем 12/13 

47. Помошен работник за чистење на 
јагленов систем 12/13 

48. Помошен работник на повратна ста-
ница на нулти систем 12/13 

49. Помошен работник за чистење на 
нулти систем 12/13 

50. Помошен работник на повратна стани-
ца на I БТО систем и II БТО систем 12/13 

51. Помошен работник за чистење на I 
БТО систем и II БТО систем 12/13 

52. Работник во одводнување 
53. Помошен работник во одводнување 12/13 
54. Помошен работник за багери 12/13 
55. Помошен работник за ленти 12/13 
56. Помошен работник на одлагачи 12/13 
57. Работник за поместување ленти (I, II 

и III група) 12/13 

58. Помошен работник на ленти и пре-
сипни места 12/13 

59. Сменски пумпар-пумпар за одводну-
вање 12/13 

60. Ракувач на утоварна лопата и рово-
копач 12/13 

61. Одговорен за хидраулика-хидрауличар 12/13 
62. Механичар за хидраулика 12/13 
63. Сменски електричар на багер, тран-

спортни ленти, одлагач и дробилка 12/13 
IV. РУДНИЦИ З А УКРАСЕН КАМЕН 

1. Минер-дупчач на рачна дупчалка 12/16 
2. Ракувач со жични пили и потсекувачи 12/15 
3. Ракувач со подвижни машини-булдо-

жер и багер 12/14 
4. Ракувач со утоварувач 12/14 
5. Возач на товарно возило од 7 и пове-

ќе тони 12/14 

6. 
Работник на обработка на гранит 
(сите видови гатери, фрези и машини 
за полирање) 

12/14 

7. Сменски надзорник на површински коп 12/13 
8. Работник на транспорт 12/13 

9. 
Работник на обработка на мермер 
(сите видови гатери, фрези и машини 
за полирање) 

12/13 

10. Работник на изработка на споменици 12/13 
11. Помошен работник на површински коп 12/13 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 02-5937/1 Претседател 
4 декември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

45. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 4 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕ-
РИОДОТ ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зем-
јоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се распоредуваат во основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход и 
тоа: 

ред. 
бр. 

катастарски приход 
(во денари) 

месечна основица на 
осигурување 

1. до 400,00 3.183,00 
2. од 400,01 до 900,00 5.066,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.782,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 6.426,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 7.067,50 
6. над 7.000,01 7.713,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 
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Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 октомври заклучно со декем-
ври 2001 година. 

Бр. 02-5938/1 Претседател 
4 декември 2001 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Во постапката за развод на брак по тужбата на ту-

жителот Хасан Хасани од с. Љубин, Скопје, против 
тужената Наза Хасани, родена Мешановиќ, со непоз-
ната адреса. Со решение на Меѓуопштинскиот центар 
за социјална работа на град Скопје бр. 3020-686 од 
12.11.2001 година, за посебен старател на тужената 
Наза Хасани се поставува адвокатот Лела Стојкова од 
Скопје ТЦ Мавровка локал 9. 

Посебниот старател ќе ја застапува тужената се до 
нејзиното појавување во суд, нејзиниот полномошник 
односно законски старател. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје, Х.П. бр. 
621/2001. (30226) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Основниот суд во Виница по парничниот предмет 

за трајно право на користење П.бр. 201/98, по тужба 
на тужителот Драган Ристевски и др. од с. Јакимово, 
против тужените Благој Младеновски, Душко Младе-
новски и Владо Младеновски од с. Јакимово, Виница, 
а сега со непозната адреса на живеење и престојува-
ње. Вредност на спорот 20.000,00 денари. 

За привремен застапник на тужените Благој, Душ-
ко и Владо Младеновски од с. Јакимово, Основниот 
суд во Виница го постави стручниот соработник при 
овој суд Катерина Цоневска, согласно член 78 ст.2 т.4 
од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник во споменатиот пред-
мет се додека тужените не се јават пред судот, или до-
дека не одреди свој полномошник. 

Од Основниот суд во Виница, П.бр. 201/98. (30235) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево се води спор за 

долг, по тужба П.бр. 181/01 од 28.11.2001 година, на ту-
жителот Зарински Борис, од Пехчево, против тужени-
от Пешовски Мирко, од Делчево, со непозната адреса 
во странство. 

Се повикува тужениот Пешовски Мирко, од Дел-
чево, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да 
се јави во судот или да назначи свој полномошник. 

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој 
полномошник на тужениот ќе му биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси се 
до окончувањето на постапката по овој спор. 

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 181/2001. 
(30234) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд Кочани е поднесена тужба за 

надомест на штета од тужителот Јордан Иванов од 
нас. Оризари, против тужените Дане Ристов, од Ори-
зари, со непозната адреса во Скопје и Орце Ристов, од 
Оризари, со непозната адреса на живеење, а на работа 
во Грција. Вредност на спорот 29.980,00 денари. 

Се повикуваат тужените Дане Ристов, од Оризари, 
со непозната адреса во Скопје и Орце Ристов, од Ори-
зари, со непозната адреса на живеење, на работа во 
Грција, да се јават во Основниот суд во Кочани или да 
си постават свој полномошник кој ќе ги штити нивни-
те права и интереси, во рок од 30 - дена, од објавува-
њето на огласот. Во спротивно, ќе им биде поставен 
привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и 
интереси до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 414/2001. 
(30325) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд Куманово во тек е постапка за 

поништување на потврда за издавање акции под бр. 225 
чиј сопственик е Алексиќ Јовица од Куманово и тоа на 
58 акции со номинална вредност од 50 ДМ, која потврда е 
издадена од "Козјак" АД Куманово, а која постапка се 
води по барање на Алексиќ Јовица, од Куманово. 

Се повикува држателот на потврдата да ја пријави 
во судот, исто така се повикува секое лице кое може 
да стави приговор поради поведување на оваа постап-
ка како и да го извести судот за лицето кое ја држи 
потврдата во рок од 30 дена од денот на објавување на 
огласот. Во спротивно, потврдата ќе биде поништена. 

Од Основниот суд во Куманово, Р. бр. 37/2001. 
(30238) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица постапувајќи по туж-

бата на тужителот Вања Бурназ од Струмица, против 
тужениот Петар Бурназ, со непозната адреса, за раз-
вод на брак. Вредност на спорот 40.000,00 денари, врз 
основа на член 80 од ЗПП, на 23.11.2001 година го до-
несе следното: 

За привремен застапник на тужениот Петар Бур-
наз со непозната адреса, во предметот П. бр. 2122/01 
што се води во Основниот суд Струмица по тужба на 
тужителот Вања Бурназ од Струмица, против тужени-
от Петар Бурназ со непозната адреса, за развод на 
брак, вредност на спорот 40.000,00 денари се назначу-
ва Цонка Калимерникова стручен соработник во Ос-
новениот суд во Струмица. 

Привремениот застапник да ги застапува интере-
сите на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите 
права се до појавувањето на тужениот или неговиот 
полномошник пред овој суд. 

Се повикува тужениот Петар Бурназ со непозната 
адреса да се јави во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2122/01. 
(30236) 

Основниот суд во Струмица постапувајќи по туж-
бата на тужителот Исмаил Асанов од Струмица, про-
тив тужениот Љејла Мутева - Асанова од с. Банско, за 
развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари 
врз основа на член 80 од ЗПП, на 22.11.2001 година го 
издава следното: 

За привремен застапник на тужениот Љејла Мутева 
-Асанова од с. Банско, а сега со непознато место на жи-
веење во предметот П.бр. 2112/00, што се води во Ос-
новниот суд Струмица по жалба на тужителот Исмаил 
Асанов од Струмица, против тужената Љејла Мутева -
Асанова од с. Банско, за развод на брак, вредност 
60.000,00 денари, се назначува Валентина Митева, стру-
чен соработник во Основен суд Струмица. 

Привремениот застапник ги застапува интересите 
на тужениот согласно член 79 од ЗПП со сите права се 
до појавувањето на тужениот или неговиот полно-
мошник пред судот. 

Се повикува тужената Љејла Мутева-Асанова од с. 
Банско да се јави во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето на огласот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2112/00. 
(30237) 
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Основниот суд во Струмица како првостепен вон-
процесен суд, по судијата Ѓорѓи Маневски со записни-
чар Зоре Петрова, решавајќи по предлогот на Вељко 
Брајовиќ и Милена Ангелова, и двајцата од Скопје, за 
прогласување на исчезнатото лице за умрено, соглас-
но член 79 од Законот за вонпроцесна постапка, на 
27.11.2001 година го издава следното: 

Се повикува лицето Брајовиќ Васо од с. Турново, 
општина Струмица, како и сите други што знаат за не-
говиот живот да се јават во Основниот суд во Струми-
ца во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија". 

Лицето Брајовиќ Васо е роден на ден 05.01.1903 го-
дина во местото Спуж, општина Даниловград. 

За време на II Светска војна е исчезнат, и од тогаш 
му се губат трагите и до ден денес не се знае каде е и 
што се случило со него, а неговото последно живеа-
лиште е с. Турново, општина Струмица каде што ра-
ботел како учител. 

Од Основниот суд во Струмица, Р. бр. 452/01. 
(30240) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

Во регистарот на политичките партии под Рег. бр. 
110 се запишува политичката партија ПРОГРЕСИВ-
НА ПАРТИЈА, со скратено име РЕД-ПП, со седиште 
во Скопје на бул. "АСНОМ" 14/1-6, која ја застапува 
нејзиниот претседател г-дин Бранко Јаневски од 
Скопје. 

Политичката партија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.11.2001 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 
12/2001. (30333) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2840/99, од 23.06.1999 година, во регистарска-
та влошка бр. 02016601?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето на Претпријатието за 
производство, трговија и услуги "ИНВЕСТ-ПРОМ" 
ДОО увоз-извоз Скопје ул."Жан Жорес" бр. 90-а. 

Усогласување со ЗТД и промена на седиште. 
Назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ИНВЕСТ-ПРОМ Ѓоре ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул."Мито Хаџи Василев" бр. 52 б. 

Основач: Стојковски Ѓоре од Скопје, ул."Жан Жо-
рес" бр. 90-а. 

Дејности во внатрешниот промет: 28.62, 15.81/1, 
15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 63.21, 71.10, 71.21, 52.24, 
52.21, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 
51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 
63.30, 52.73, 52.74, 72.50, 33.20, 33.50, 74.40, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 
72.30, 72.60, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 72.84, 
74.83. Дејности во надворешниот промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување на 
странски фирми, реекспорт, консигнација, меѓународ-
на шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија. 

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 сите свои средства. 

Управител на друштвото е лицето Стојковски Ѓоре. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2840/1999. (26041) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2726/2001, од 03.10.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02003962?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице на Друштвото 
за трговија и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје ул."Коста Новаковиќ" бр. 4-8, Скопје. 

Се брише Билјана Пешева, а се запишува Искра 
Секуловска, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2726/2001. (26042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2856/2001, од 16.10.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017767?-3-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на управител на 
Друштвото за производство, промет и услуги АРМА-
НИ-Д Вангел и Слаѓанка ДОО увоз-извоз Куманово, 
ул."Димитрија Туцовиќ" бр. 1-1/8. 

Се брише Вангел Николовски, а се запишува Сла-
ѓанка Николовска, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2856/2001. (26043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2740/2001, од 04.10.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02015513?-8-03-000, ја запиша во 
трговскиот регистар промена на управител на Друш-
твото за производство, интелектуални услуги и трго-
вија на големо и мало МАШИНОКОМЕРЦ-СН Цана 
ДООЕЛ извоз-увоз бул."Свети Климент Охридски" 
бр. 15, Скопје. 

Се врши промена на управителот: Да се брише Ни-
колиќ Цана управител без ограничување, а да се за-
пише Јасна Негревска-Николиќ - управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
2740/2001. (26044) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 9683/99, од 03.07.2000 година, во регистарската влош-
ка бр. 02032159?-3-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
трговија и услуги ДРАГЕСТ Љубомир и Лазе ДОО увоз-
извоз Скопје ул."Козјак" бр. 3 а, Скопје. 

Славица Стојкоска - управител без ограничување. 
Љубомир и Лазе Стојкоски - основачи. 

Дејности: 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 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, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.7, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 72, 72.1, 72.2, 72.3, 
72.4, 72.5, 72.6, 74.12, 92.34. 

Во правниот промет истапува во свое име и за сво-
ја сметка. За обврските преземени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сиот свој имот. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9683/1999. (26051) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16143/99, од 05.05.2000 година, во регистар-
ската влошка бр. 02033874?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
твото за проектирање, производство и промет ДО-
МИС Душко ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје ул."Бе-
ласица" бб Скопски саем. 

Дејности:51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
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51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 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, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 20.20, 20.10/2, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 20.30, 
20.51, 20.52, 36.63, 20.40, 36.15, 35.12, 45.12, 74.20/4, 
74.30, 73.10/1, 74.13, 73.10/2, 72.10, 72.20, 22.12, 22.13, 
27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 28.74, 28.63, 28.61, 29.72, 29.52, 
29.12, 25.21, 14.11, 14.12, 14.21, 21.21, 21.22, 22.21, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со СР Југославија, Р.Ал-
банија, Р.Бугарија и Р.Грција, консигнација, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници во друмскиот сооб-
раќај, изведување на градежни работи во странство, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ѓоргиев Душко - уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16143/1999. (26052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8972/1999, од 10.04.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037034?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуги АВТО ШКОЛА СТРУГА Сабит и Муа-
мер ДОО увоз-извоз Скопје ул."2-ра Македонска бри-
гада" бр. 80-3/4. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 17.40/1, 17.40/2, 
15.82/1, 17.54/1, 17.54/2, 20.10/1, 20.10/2, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 
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, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40/5, 
74.40, 74.50, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги со странство, реекспорт, консигнација, ус-
луги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот собраќај, малограни-
чен промет со стоки и услуги со соседните земји: Буга-
рија, Албанија, Грција и СР Југославија, изведување 
на инвестициони работи во странство. 

Лице овластено за застапување е лицето: Груби 
Мераљ - управител без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8972/1999. (26053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16626/1999, од 11.09.2000 одина, во регистар-
ската влошка бр. 02033267?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар претворањето со ЗТД на Друштво-
то за производство, превоз на стоки и патници, трго-
вија и услуги ОАЗА Ељхам ДООЕЛ експорт-импорт 
Кондово, село Кондово. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 
17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05. 
Од областа на надворешниот промет друштвото ќе се 
бави со следниве дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, услуги на внатрешна и меѓуна-
родна шпедиција, реекспорт, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, вршење на коми-
сиони работи во областа на прометот на стоки и сооб-
раќајот. 

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

Единствен содружник на друштвото е: Ељмах Ху-
нељи од Скопје, с. Кондово, ул."105" бр. 34. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Ељхам Хунељи од Скопје, с. 
Кондово, ул."105" бр. 34, управител - без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16626/1999. (26054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16504/1999, од 24.07.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037319?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друш-
твото за производство, трговија и услуги САНЏАК 
Рахмо ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци, Студени-
чани. 

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.35, 51.37, 51.39, 51.40, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.65, 51.53, 51.45, 51.44, 51.51, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.61, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 
50.40/2, 52.12, 65.12/3, 60.22, 60.23, 60.24, 60.21, 60.30, 
70.31, 55.40, 55.30, 15.86, 55.30/2, 55.30/1, 15.98, 17.40/1, 
18.22, 51.19, 51.18. во надворешнотрговско работење 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот имот. 

Основач и одговорно лице е Рамовиќ Рахмо - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16504/1999. (26055) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2739/99, од 28.06.2000 година, во регистарска-
та влошка бр. 02030280?-3-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото 
за трговија и услуги БИЈАТИНА Јовица и др. ДОО 
Скопје с. Идризово бр. 55. 
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Претпријатието за внатрешна и надворешна трго-
вија и услуги "БИЈАТИНА" ДОО Скопје, со седиште 
во с. Идризово бр. 55 основано со Договор за основа-
ње бр. 01/92, Скопје се усогласува со ЗТД како Друш-
тво за трговија и услуги БИЈАТИНА Јовица и др. 
ДОО Скопје с. Идризово бр. 55. 

Основачи: Георгиевски Јовица, Георгиевска Зорка 
и Ѓорѓиевска Стојна. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 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, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84. Дејности на надворешнотрговски промет се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на странска 
стока од консигнациони складови, компензациони ра-
боти, малограничен промет, застапување на странски 
лица. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во прометот одговара со сиот свој имот. 
Управител без ограничување е Георгиевски Јовица. 
Го застапува друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет. Друштвото има основна глав-
ница од 312.900 или 10.100 ДЕМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2739/1999. (26056) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ. бр. 17/2001 од 19.11.2001 година се запи-
шува Основање на здружението на граѓани - Општин-
ска организација на Црвениот крст Македонски Брод, 
со седиште во М. Брод на ул. "Маршал Тито" бр. 9. 

Целта на здружението е да се чува и унапредува 
здравјето, здравствената култура и крводарителство-
то, обезбедување на социјална сигурност и солидар-
ност на граѓаните, ублажување и отстранување на 
последиците од елементарни несреќи, воспоставување 
и развивање на соработка и солидарност меѓу народи-
те и друго. 

Здружението на граѓани Општинска организација 
на Црвениот крст Македонски Брод е основана сог-
ласно Законот на црвениот крст на Република Маке-
донија и истиот согласно член 6 на истиот Закон има 
својство на правно лице. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на Маке-
донски Брод Пласница и Самоков. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е д-р Лазо Станкоски од Македонски 
Брод. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 17/2001. 
(30220) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ. бр. 15/2001 од 6.11.2001 година се запи-
шува основањето на здружението на граѓани - Здру-
жение за меѓуетничка интеграција и развој "МИР" 
Кичево со седиште во Кичево на ул. "Тане Цалески" 
бр. 3/6. 

Цели и задачи на здружението е да ги интегрира 
различните етникуми кои живеат во РМ, да придоне-
сат во развојот и зајакнувањето на граѓанското оп-
штество, да ги едуцира и вклучува граѓаните во гра-

ѓанското живеење, општеството и економијата, и да 
ги поттикнува хармоничните етнички односи и сожи-
вот во пошироката општествена заедница. 

Здружението на граѓани се организира и ќе делува 
на подрачјето на град Кичево. 

Лице кое е овластено за да го застапува и претста-
вува здружението е лицето Милица Ѓорѓиеска од Ки-
чево. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 6.11.2001 годи-
на. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 15/2001. 
(30221) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ЗГФ. бр. 16/2001 од 13.11.2001 година се запишува 
основање на здружение на граѓани - Клуб на писатели-
те албанци во Кичево "МУГУЛИМА" од Кичево, со 
седиште во Кичево, ул. "Јордан Пиперка" бр. 76. 

Целите и задачите на здружението се да ги образу-
ва и заштитува духовните и материјалните вредности 
на културата, традицијата и традиционалните пишани 
и непишани обичаи на албанците во Кичево, да се ан-
гажираат за зачувување, заштитата и унапредувањето 
на духовните и материјалните вредности на албанците 
во Кичево, како и на културата на сите народи кои 
живеат во Кичево и да се грижи за модернизација и 
афирмација на творбите воопшто. 

Здружението на граѓани ќе дејствува на подрачје-
то на град Кичево и неговата околина. 

Лице овластено за застапување е Џелал Адеми од 
с. Зајас, Кичево. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 13.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ.бр. 16/2001. 
(30222) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. 
бр. 18/2001 за 2001 година се запишува здружение под 
име: "Сојуз на спортовите на Кавадарци" од Кавадар-
ци, а ќе се залага за: 

- утврдување на основната заедничка политика за 
развојот на спортот во Кавадарци; 

- поттикнување и омасовување на развојот на 
спортот и спортско рекреативните активности и др. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. "Западен Булевар" бб, во Спортската сала "Јас-
мин", Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег.бр. 18/2001. 
(30217) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 32/2001, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Здружение на одгледувачи на 
крави "ХОЛШТАЈН" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: Основна цел на 
Здружението и друштвата на одгледувачи на крави е 
унапредување на млекопроизводството преку непос-
редно запознавање на одгледувачите со современите 
техники и технологии во краварството. Согледување и 
искористување на компаративните предности на Оп-
штините за развој на краварството. Спроведување и 
поттикнување на селекција на непродуктивните со про-
дуктивни раси и сорти на крави. Обезбедување на пот-
ребни контакти и ангажирање на зоотехнички и вете-
ринарни служби за навремена, стручна и ефикасна пре-
вентивна и куративна заштита на кравите. Негување и 
развивање на чувство за заемно и меѓусебно помагање 
на одгледувачите на крави. Други прашања неопходни 
за просперитет и афирмација на здружението. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Же-
лезничка" бб, каде и дејствува. 
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Овластено лице за застапување на здружението е 
Ѓоко Мувчески од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 32/2001. 
(30218) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф. бр. 14/2001, се запишува здружението 
на граѓани под име: Здружение на граѓани Општинска 
организација на Црвен Крст - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: чување и 
унапредување на здравјето и здравствената култура на 
населението и развој и унапредување на крводари-
телството, заштита и унапредување на човековата 
средина и развивање и унапредување на активностите 
за спасување на вода и на планина, да учествува во 
обезбедување на социјална сигурност и во развивање-
то на меѓусебната солидарност на граѓаните, воспос-
тавување и развивање на соработка, солидарност и 
рамноправност меѓу народите во духот на меѓународ-
ното почитување и разбирање и воспоставување и за-
чувување на мирот меѓу народите во духот на хума-
носта и солидарноста. 

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Ди-
митар Влахов" бр. 52, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Никола Маслов од Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 14/2001. 
(30326) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф. бр. 31/2001, се запишува здружението 
на граѓани под име: Здружение на граѓани "ВИНО-
ЖИТО" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: Едукација и 
социјализација на деца и млади низ активности од раз-
лични области, афирмација и активирање на младата 
популација кон промовирање на нивниот интерес, 
промоција на младинската креативност во сите сфери 
на човековото живеење, застапување и заштитување 
на правата на младите воопшто, без оглед на нивната 
верска или национална припадност, активности и про-
моција на човековите права и слободи, организирање 
разновидни активности за развој на демократските 
процеси во општеството, активности и превентивно 
дејствување за спречување на девијантните појави во 
општеството како и болестите на зависност, едуцира-
ње на граѓаните со организирање на семинари, курсе-
ви, програми, јавни промоции и слично, активна рабо-
та на полето на екологијата и заштита на животната 
средина, промовирање на Република Македонија над-
вор од границите и интегрирање во европските и свет-
ските асоцијации. 

Седиштето на здружението е на ул. "Егејска" бр. 
7/4/7, 6000 - Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Јулијана Бушиноска со стан на ул. "Егејска" бр. 7/4/7 -
Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф.бр. 31/2001. 
(30327) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф. бр. 11/01 се запишува здружение на 
граѓани со назив Здружение на социјални работници 
од Ресен. 

Здружението има за цел развивање и унапредува-
ње на методите на социјалната работа, афирмирање 
на професионална социјална работа, стручно доусовр-
шување на социјалните работници и на нивната мате-
ријална положба, разгледување на истата, залагање и 
ширење на мрежата на организации и служби во об-
ласта на социјалната заштита, соработка со прашања 
од заеднички интерес со општествено хуманитарните 
организации, стручни здруженија, работни простории 
и друго. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен. 
Лице овластено за застапување на здружението е 

Вердин Николовски од Ресен, претседател на здруже-
нието. 

Од Основниот суд во Ресен, Рег.згф.бр. 11/2001. 
(30214) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 12/2001 се врши упис на измената 
во здружението - Општинска организација на Црвен 
Крст Ресен, со седиште во Ресен, ул. "Мите Богоев-
ски" регистрирано со решение на овој суд Рег.згф. бр. 
7/2000 од 2.03.2001 год. во однос на лицето овластено 
за застапување, така што наместо лицето Зора Гуров-
ска, се запишува Наташа Веловска-секретар како но-
во лице овластено за застапување и претставување на 
здружението. 

Од Основниот суд во Ресен, Рег.згф.бр. 7/2000. 
(30215) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Ликвидаторот Донев Горѓи од Скопје, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. трег. бр. 3081/01 објавува дека 
Трговското друштво за промет и услуги "ДОРИС" 

Ѓорѓи ДООЕЛ, со жиро сметка 40100-601-365318, 
отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвида-
ција. 

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

Од ликвидаторот. (30212) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд II Л. бр. 246/01 од 06.11.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство промет и услуги 
"ВАЛКОР" увоз - извоз ДОО од Куманово, ул. "ЈНА" 
бр. 16, со жиро сметка 40900-601-44892. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасев-
ски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето 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. (30332) 

Ликвидаторот Трајковски Ивица од Куманово, ул. 
"Н. Револуција" бр. 60 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег. бр. 1187/01 објавува дека Друштвото за произ-
водство, трговија и превоз ИНА - ТРЕЈД Илија 
ДООЕЛ увоз - извоз со жиро сметка 40900-601-40760 
отворена при ЗПП Филијала - Куманово, е во ликви-
дација. 

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

Од ликвидаторот. (30470) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 68/4 тел. 454 - 808 запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 2373/01 објавува дека Трговското, 
производното, монтажно и услужно друштво 
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КЕРАМЕТАЛ Зоран ДООЕЛ експорт - импорт Скоп-
је, со жиро сметка 40120-601-91337 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 примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30358) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л. бр. 375/01 од 27.11.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Здравствена организација -
специјалистичка ординација по интерна медицина и 
гастроентерохепатологија "ГАСТРОМЕДИКА" П.О 
- Скопје, ул. "Бојмија" бр. 1/1-7, со жиро сметка 40100- 
603-229. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим 
Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и 
тел. 452-084. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30330) 

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П. трег. бр. 2823/01 објавува дека 
Друштвото за производство и трговија на големо и 
мало АЛПА ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, ул. 
"487" бр. 11, со жиро сметка 40100-601-130901 отворе-
на при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л. бр. 177/01 од 29.11.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги "БОРО 96 ГмбХ" ДОО експорт - импорт 
Скопје, ул. "6" бр. 22, со жиро сметка 40120-601- 
377027. 

За ликвидатор се определува лицето Сузана 
Лазеска од Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 27/1-1 и тел. 
468-213. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л. бр. 313/01 од 10.10.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие во приватна сопственост за 
производство услуги и трговија на големо "ХИДРО -
МАК" ДОО увоз - извоз Скопје, ул. "Мечкин Камен" 
бр. 7. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристев-
ски од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4 и тел. 377-254. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
ре-шение на овој суд I Л. бр. 295/01 од 04.10.2001 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет на големо и мало 
увоз - извоз производство и услуги "СИКАЛ" ДОО -
Скопје, ул. "Горе Горевски" бр. 59-б, со жиро сметка 
40100-601-361691. 

За ликвидатор се определува лицето Бариќ Маја 
од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 38-5/4 и тел. 
429-311. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 199/01 од 24.05.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Услужно трговско претпријатие на големо и мало 
"РЕНОМЕ" ЦО увоз - извоз Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" 
бр. 8/5-10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-67406. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул. "Јани Лукаровски" бр. 10/44 
и тел. 171-599. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л. бр. 283/01 од 26.09.2001 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "УНИМАГ ШОПИНГ" увоз -
извоз ДОО - Скопје, ул. "Порта Буњаковец" бр. 3/1, 
со жиро сметка 40100-601-345631. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30444) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л. бр. 130/01 од 09.11.2001 година, се отвора ликвида-
циона постапка над Трговското друштво за трговија 
КЕБАП ДОО увоз - извоз Струмица. 

Ликвидационата постапка над Трговското 
друштво за трговија КЕБАП ДОО увоз - извоз 
Струмица, се заклучува. 

Имотот на Трговското друштво за трговија 
КЕБАП ДОО увоз - извоз Струмица, во вкупен износ 
од 1.305.360 денари се состои од деловен простор со 
површина од 70,84м2 деловен простор се наоѓа на при-
земје во зграда бр. 1 на КП. бр. 1633 во вредност од 
21.000 евра или во денарска противредност од 
1.305.360 денари. 

Имотот на друштвото се доделува на 
содружниците Манчев Митко од Струмица во износ 
од 11.000 евра или изразено во денари 683.760 денари 
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и на Пројков Иван од Струмица во износ од 10.000 
евра или изразено во денари 621.600 денари. 

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

Од Основниот суд во Штип. (28555) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Л. бр. 577/00 донесено од овој суд на 
22.11.2001 година, е завршена ликвидацијата над 
Станмбената задруга "НОВА ГРАДБА" ЦО -
Куманово, ул. "11-ти Октомври" бр. 72 и жиро сметка 
40900-601-17494 и истото се брише од регистарот на 
овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Л. бр. 781/00 донесено од овој суд на 
27.11.2001 година, е завршена ликвидацијата над 
Трговското претпријатие на големо и мало "ДАНИ 
ПРОМ С" ДОО - Куманово, ул. "Никшичка" бр. 22 и 
жиро сметка 40900-601-23105 и истото се брише од 
регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30697) 

Ликвидаторот Андоновски Митко од Скопје, ул. 
"Исаија Мажовски" бр 36/II-2 запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 728/01 објавува дека Трговското 
друштво за трговија и услуги Јоцо Стојанка ДООЕЛ 
увоз - извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 71/2-9, со 
жиро сметка 40120-601-424182 отворена при ЗПП Фи-
лијала-Скопје, е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1349/99 од 21.03.2000 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЗОКО - КОМЕРЦ ДА - 96" ДОО увоз - извоз Кума-
ново, ул. "Киро Антевски" бр. 5 од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-48160. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30497) 

Ликвидаторот Шкелќим Емрулаи од Гостивар, ул. 
"Ж. Брајковски" бр. 217 запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П. трег. 2231/2001 од 14.08.2001 година , објавува дека 
Друштвото за производство, трговија, транспорт и 
туризам "БИТРИ" Зумбри и Шекелќим ДОО експорт 
- импорт Гостивар, ул. "Ж. Брајковски" бр. 217 и жиро 
сметка 41510-601-74834 отворена при ЗПП Филијала -
Гостивар, е во ликвидација. 

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

јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30721) 

Н О Т А Р С К И ОГЛАСИ 

Сопственикот Шишков Спасо од Скопје, својата 
недвижност - нива 4 класа, со површина од 2666м2 во 
м.в. "Пол Пут" на КП. бр. 1102/4, нива 4 класа, со 
површина од 3492м2 во м.в. "Калајџиев Гроб" на КП. 
бр. 1260/1 КО Горно и Долно Оризари ја продава за 
цена во износ од 100,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 
граничните парцели чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир Скопје, 
ул. "2 - ра Македонска Бригада" број 54. (30087) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
бр. 611/1, план 4, скица 11, на место викано "Креме-
њарник" нива 6 класа, со вкупна површина од 1260м2 

во КО Волково, сопственост на Борис Стојановски од 
Скопје, според ПЛ. бр. 3077 КО Волково, за цена од 
260,00 денари за 1м2 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (30044) 

Се продава недвижниот имот-земјоделско земјиште 
на КП бр. 1200, план 3, скица 7, м.в. "Среден Пат" кул-
тура нива, класа 3, со површина од 28,28м2 евидентира-
но во ПЛ бр. 233 КО Секирци, КП бр. 502 план 6, 
скица 15, место викано "Чаир" култура нива класа 5, 
со површина од 10,42м2 евидентирана во ПЛ бр. 144 
КО Слепче, КП бр. 71, план 2, скица 2, место викано 
"Долговачким Пут" култура нива, класа 3, со 
површина од 22,25м2, КП бр. 140 план 2, скица 2, место 
викано "Затока" култура нива, класа 3 со површина 
од 20,03м2, КП бр. 354 план 2, скица 2, место викано 
"Дунје" култура нива, класа 4, со површина од 10,25м2, 
КП бр. 576, план 4, скица 10, место викано "Корија" 
култура лозје, класа 5, со површина 4,90м2 КП бр. 732, 
план 3, скица 9, место викано "Село" култура 
неплодно, со површина од 8,51м2 КП бр. 733, план 3, 
скица 9, место викано "Село" култура овошна 
градина, класа 3, со површина од 3,70м2 КП бр. 811, 
план 3, скица 6, место викано "Брег" култура нива, 
класа 5, со површина од 75,57м2 КП бр. 819, план 3, 
скица 6, место викано "Брег" култура нива, со 
површина од 114,37м2 КП бр. 907, план 3, скица 8, 
место викано "Ендек" култура нива, класа 3, со 
површина од 30,40м2 КП бр. 931, план 3, скица 8, место 
викано "Шиклевица" култура ливада, класа 3, со повр-
шина од 3,45м2 КП бр. 981, план 3, скица 8 место 
викано "Шиклевица" култура нива, класа 3, со 
површина од 35,00м2 сопственост на Цветановски 
Димитрија Темелко од Прилеп, ул. "Маршал Тито" 
бр. 108. 

Купопродажна цена на горе наведениот имот изне-
сува 120.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето 
на депозитот во висина на износот на продажната це-
на да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од При-
леп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. 

(30187) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: 1/35 (една 
идеална триесетпетинка) од лозје на КП бр. 355 на 
место викано "Метовски Ан" класа 3, со површина од 
200м2 овошна градина на КП бр. 355 на место викано 
"Метовски Ан" класа 5, со површина од 2000м2, неп-
лодно на КП бр. 355 на место викано "Метовски Ан" 
со површина од 500м2 и нива на КП бр. 355 на место 
викано "Метовски Ан" класа 6, со површина од 2684м2 

сите заведени во ПЛ бр. 347 КО Стење сопственост на 
Николовска Наум Татјана од с. Стење - Ресен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (30188) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа: овошна 
градина на КП бр. 698 дел на место викано "Село" со 
површина од 300м2 заведена во ПЛ бр. 345 КО Стење 
сопственост на Митревски Наум Томе од с. Стење -
Ресен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул "Ленинова" бр. 67 Ре-
сен. (30189) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 
бр. 497 на место викано "Мало Поле" класа 3, со повр-
шина од 1816м2 заведена во ПЛ бр. 234 КО Лавци, 
сопственост на продавачот Гроздановски Панде Војне 
од с. Перово - Ресен, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседитете чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67 Ре-
сен. (30191) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела 
односно идеален дел КП бр. 7/1-11 и КП бр. 14/26 нива 
од 5 класа, на м.в. "Теферич" и "Грунаре" со површи-
на од 3480м2 во ПЛ бр. 76 КО Лакавица сопственост 
на Мехмети Керима Зуидеар од с. Лакавица, за купоп-
родажна цена од 77.500,00 денари (седумдесет и седум 
илјади и песто). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (30190) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Пресилски Митре од с. Пашино Рувци заведено во ПЛ 
бр.7 , КО Пашино Рувци број на парцела 494 место 
викано "Огради" нива класа 2, со површина од 1162м2, 
а цена за 1м2 изнесува 35,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците, соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудате да се достават 
до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 
8, Прилеп. (30192) 

Се продава земјоделско земјиште: идеален дел со 
површина од 326м2 од нива во мв. "Подмоље" со 
вкупна површина од 1461м2 лоцирана на КП бр. 1048 
КО Оровник, - нива во м.в "Подмоље" со површина 
од 160м2 лоцирана на КП. бр. 1047/6. КО Оровник - ни-
ва во м.в. "Падина" со површина од 144м2 лоцирана на 
КП. бр. 1049/2 КО Оровник сите за продажна цена од 
80,00 денари по 1м2 сопственост на Мојсоски Ристо од 
Охрид, Мојсоски Танас од Охрид, с. Подмолје, 
Мојсоски Цветко од Охрид с. Подмолје и Чабасоска 
Елена од Струга. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Маке-
донски Просветители" бр. 8. (30194) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Марена КП. 
бр. 1626, дел 1, план 007, скица 008, место викано 
"Горни Локи "катастарска култура-лозје, класа 2, со 
вкупна површина од 4.486м2 и КО Марена КП бр. 1626, 
дел 4, план 007, скица 008, место викано "Горни Локи" 
катастарска култура - лозје, класа 3, со вкупна повр-
шина од 2.961м2 во сопственост односно сосопственост 
на Илов Димо и Мара Цветкова од Кавадарци, видно од 
Имотен лист бр. 441 и 233 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 50,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (30196) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
4138/1, план 9, скица 58, мв. "Осијне" класа 2, со повр-
шина од 2021м2 и нива на КП бр. 4138/2 план 9, скица 
58, м.в. "Осијне", класа 2, со површина од 2021м2, КО 
Пирава сопственост на Пеев Владимир од Скопје, за 
цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во 
Гевгелија. (30198) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
3597, план 9, скица 51, м.в. "Чаири" класа 2, со 
површина од 624м2 нива на КП бр. 4094, план 9, скица 
57, м.в. "Јазо"класа 2, со површина од 2299м2 и нива на 
КП бр. 4102, план 9, скица 58, м.в. "Јазо" класа 2 со 
површина од 1016м2 во КО Пирава, сопственост на 
Чалкова Деса од Гевгелија за цена од 70.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во 
Гевгелија. (30199) 

Се продава земјоделско земјиште: 
1. Имотен лист бр. 18105 КО Долно Којнаре, на име 

Павловски Драган КП бр. 1004, ливада, класа 4, м.в. 
"Зебарник" површина 443м2 КП бр. 981, нива класа 4, 
м.в. "Зебарник" површина 1560м2 КП бр. 981, нива, 
класа 3, м.в. "Зебарник" површина 1969м2 КП бр. 981, 
шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 120м2 КП 
бр. 958, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" површина 
130м2 КП бр. 958, пасиште, класа 3, м.в. "Зебарник" 
површина 4121м2 

2. Идеална 1/3 (една третина) од Имотен лист бр. 
18104 КО Долно Којнаре, на име Павловски Драган, 
КП бр. 957, нива класа 3, м.в. "Зебарник" површина 
1624м2 КП бр. 956, шума, класа 3, м.в. "Зебарник" 
површина 283м2 КП бр. 2955 нива класа 3, м.в. 
"Зебарник" површина 5614м2 КП бр. 954, шума, класа 
3, м.в. "Зебарник" површина 331м2 КП бр. 953/2, нива 
класа 4, м.в. "Зебарник" површина 5033м2 КП бр. 979, 
шума класа 3, м.в. "Зебарник" површина 301м2 КП бр. 
980, нива класа 3, м.в. "Зебарник" површина 4151м2 КП 
бр. 1005, ливада класа 3, м.в. "Зебарник" површина 
1524м2 . Купопродажна цена е 30,00 денари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спро-тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 4. (30200) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 331/697 
идеален дел од КП бр. 4724 нива од 1 класа на м.в. 
"Питарница" со површина од 3485м2 заведена во ПЛ. 
бр. 6390 КО Гостивар, сопственост на Мемеди Ајет 
Фазли од с.Балиндол, за купопродажна цена од 
107.900,00 денари( сто седум илјади и девесто). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купу-
вање,(заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи соземјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр 5-А. (30328) 

Се продава нива во реонот на КО Мирковци во 
Имотен лист бр. 2124 парцела 3121 во месноста "Дол-
на Река" класа 3, со површина од 950м2. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со нивата 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. Понудата е 60.000, 
00 денари. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до Стојанче Величковски - Скопје, бул. "Кузман Јоси-
фовски Питу" 15/I - 9. (30117) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП. бр. 
843, план 5, скица 12, место викано "Кривина" култура 
нива, класа 4, површина од 5080м2 и КП бр. 844 план 5, 
скица 12 м.в. "Кривина" култура шума класа 4, со 
површина од 520м2 во КО Огњанци, сопственост на 
Маринковиќ Лила од Скопје, с. Радишани бр. 151, по 
цена од 15 германски марки од 1м2 во денарска 
противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
Трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, 
Скопје. (30311) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
бр. 392/6, план 3, скица 1, на место викано "Црквиш-
те" нива 3 класа со вкупна површина од 1000м2 во КО 
Волково, сопственост на Петар Коджеманов од Скоп-
је, според ПЛ бр. 2466 КО Волково, за цена од 320,00 
денари за 1м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (30299) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош издаден од УВР - Куманово на име Рамадани 
Ружди, с. Матејче. (30533) 

Пасош бр. 1438595 на име Муриќ Алма, с. Житоше, 
Крушево. (30882) 

Пасош бр. 1511233 на име Назлије Хусеини, ул. 
"Борче Кочовски" бр. 61. (30031) 

Пасош бр. 734930 на име Незир Хусеини, ул. "Борче 
Кочовски" бр. 61. (30030) 

Пасош бр. 164580 на име Сулејмани Исмаил, ул. 
"Јордан Златаноски" бр. 75, Тетово. (30159) 

Пасош бр. 304462/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Залевски Саша, ул. "С.Т.Таска" бр. 9, Тетово. (30408) 

Пасош бр. 1182567 на име Соња Попчева, Струмица. 
(30411) 

Пасош бр. 1515499/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Незир Рамчиловиќ, с. Д. Коњаре, Скопје. (30425) 

Пасош бр. 1069063/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Анѓеловски Сашко, ул. "С.Ковачевиќ" бр. 55, Скопје. 

(30428) 
Пасош бр. 1482305 издаден од УВР - Тетово на име 

Адеми Џанан, ул. "М.Ацев" бр. 70, Тетово. (30436) 
Пасош бр. 094659/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Миланковска Жаклина, ул. "Разловачко Востание"бр. 
5, Скопје. (30457) 
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Пасош бр. 1139256/98 издаден од УВР Скопје на име 
Ваклински Јован, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 4, Ско-
пје. (30488) 

Пасош бр. 1195491/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Попчевски Владимир, бул. "Ј. Сандански" бр. 96-1/8, 
Скопје. (30490) 

Пасош бр. 1542116 издаден од УВР - Велес на име 
Дејан Горѓиев, ул. "Марксова" бр. 27/2, Велес. (30492) 

Пасош бр. 554848/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Ваклинска Анѓелка, ул. "Бранислав Нушиќ"бр.4, Ско-
пје. (30493) 

Пасош бр.1089161/98 издаден од УВР - Скопје на име 
Бекир Усни, ул. "188" бр. 20, Скопје. (30491) 

Пасош бр. 302116/94 издаден од УВР - Гостивар на 
име Ибиши Насир, Гостивар. (30511) 

Пасош бр. 1383412 на име Хасим Бисљими, с. Селце, 
Тетово. (30517) 

Пасош бр. 1297569 на име Цветковска Јулијана, с. 
Подмоле, Охрид. (30532) 

Пасош бр. 179295 издаден од ОВР - Кочани на име 
Гул Сакина, ул."Јане Сандански" бр. 9, Берово.(30595) 

Пасош бр. 1576067/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Џеват Алијовски, с.Љубин,ул."104"бр.3,Скопје.(30619) 

Пасош бр. 1173352/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Сали Нерагим, с. Сарај, ул. 20 бр. 39, Скопје. (30629) 

Пасош бр. 1662452/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Наџије Адем, ул. "В.Дизни" бр. 6 б, Скопје. (30634) 

Пасош бр. 0996115 издаден од УВР - Скопје на име 
Лековиќ Ибрахим, ул. "Б.Стефковски" бр. 93-1/18, 
Скопје. (30645) 

Пасош бр. 0697444 издаден од УВР-Струмица на име 
Проксцх Митра, с. Градско Балдовци, бр. 14, Струми-
ца. (30663) 

Пасош бр.1070076/97 издаден од УВР-Струмица на 
име Трајков Јосиф, ул. "Маврово" бр. 28, Струмица. 

(30665) 
Пасош бр. 0486195/94 издаден од УВР - Струмица на 

име Зимбаков Горге, с. Босилово бр. 163, Струмица. 
(30667) 

Пасош бр.741574/96 издаден од УВР-Гостивар на име 
Фетаи Шинази, с.Неготино-Полошко, Гостивар. 30712 

Пасош бр. 1025863 издаден од УВР - Скопје на име 
Шабани Исни, с. Студеничани, Скопје. (30714) 

Пасош бр. 751067/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Нерџиван Акуни, ул."Гарибалди" бр. 40, Скопје. 30716 

Пасош бр. 992522 издаден од УВР - Скопје на име 
Гони Муртези, ул."Х.Џефировиќ"бр. 7/7, Скопје.30718 

Пасош бр. 459779 на име Сулејман Алиу, с.Чегране, 
Гостивар. (16538) 

Пасош бр. 1430777 на име Џемал Шабани, с.Богови-
ње,Тетово. (25670) 

Пасош бр. 1243729/99 издаден од УВР - Скопје на 
име Хашим Фаризи с. Сарај ул. 10 бр.64 ц, Скопје. 

(30693) 
Пасош бр. 1604701/01 издаден од УВР - Скопје на 

име Кисковска Јелена ул. Карл Хрон бр. 6, Скопје. 
(30702) 

Пасош бр. 0726264 издаден од УВР - Скопје на име 
Чалковиќ Назим ул. Хо Ши Мин бр. 371, Скопје. 

(30724) 
Пасош бр. 947188/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Беќир Везира ул. 6 бр20 с. Инџиково, Скопје. (30725) 
Пасош бр. 1639327/01 издаден од УВР - Скопје на 

име Беќир Емине ул.6 бр. 20 с. Инџиково, Скопје. 
(30726) 

Пасош бр. 1606442/01 издаден од УВР - Скопје на 
име Беќир Назифа ул. 6 бр. 20 с. Инџиково, Скопје. 

(30727) 

Пасош бр. 1608652/01 издаден од УВР - Скопје на 
име Бекири Елез ул. Маџари бр. 20, с. Инџиково, 
Скопје. (30728) 

Пасош бр.1430777 доплата издаден од УВР -
Тетово на име Џелал Шабани - да не се објавува 
доплата за 25670 с. Боговиње, Тетово. (30733) 

Пасош бр. 1374267 издаден од УВР - Куманово на 
име Сулејмани Атифете ул. Илинденска бр. 2-4/17, 
Куманово. (30738) 

Пасош бр. 1586336 издаден од УВР - Куманово на 
име Сулејмани Исмет ул. Илинденска бр. 2-4/17, 
Куманово. (30739) 

Пасош бр. 1456523/00 издаден од УВР - Скопје на 
име Далипи Тефик ул."Брсјачка буна" бр. 122, Скопје. 

(30740) 
Пасош бр. 933513 издаден од УВР - Куманово на 

име Шефкети Сељајдин ул. К. Мисирков бр. 20, 
Куманово. (30745) 

Пасош бр. 1344309/00 издаден од УВР - Куманово на 
име Мухарем Захири ул. "др. Рибар"бр. 65, Куманово. 

(30757) 
Пасош бр. 0127786 издаден од УВР - Скопје на име 

Мустафа Мехмед ул. Л. Геров бр. 4 а, Скопје. (30769) 
Пасош бр. 947723/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Владимир Василов ул. Рилски Конгес бр. 35, Скопје. 
(30782) 

Пасош бр. 1480264 издаден од ОВР - Кочани на име 
Павле Гоцевски Оризари, Кочани. (30786) 

Пасош бр. 1085031 на име Боба Јованоски ул. "К. 
Волнароски" бр. 135, Прилеп. (30788) 

Пасош бр.1210440 издаден од УВР - Куманово на 
име Салихи Муса Черкеско Село, Куманово. (30787) 

Пасош бр. 0604851 издаден од УВР - Скопје на име 
Чахиљ Бафтири ул. Џ. Кенеди бр. 3 б, Скопје. (30789) 

Пасош бр. 0488410 на име Рамиз Бајрамов, Радовиш. 
(30798) 

Пасош бр. 0965388 издаден од УВР - Скопје на име 
Трајковски Спасе ул. Драчевска бр. 121, Скопје. 

(30802) 
Пасош бр. 1352361 на име Беким Абди ул. "161" бр. 

16, Тетово. (30811) 
Пасош бр. 0322072 издаден од УВР - Скопје на име 

Јаќовски Илија ул. Ф. Рузвелт бр. 4/3 а-27, Скопје. 
(30825) 

Пасош бр. 231812 издаден од УВР - Гостивар на име 
Берадин Меџити с. Добридол, Гостивар. (30827) 

Чекови од тековна сметка бр. 26917-15, чековите од 
бр. 26728785 до 26728804 издадени од Стопанска Банка 
АД Скопје на име Олимпијада Штајдуар, Скопје. 

(30506) 
Чекови од тековна сметка бр. 11263978, чековите бр. 

1601088 и 1601089 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Михајловски Киро, Скопје. (30604) 

Чекови од тековна сметка бр. 09620881, чекот бр. 
0005005854565, издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Љубиша Петровски, Скопје. (30624) 

Чекови од тековна сметка бр. 12007589, чековите 
бр. 57769, 57770, 57771 и 57772, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Арсова 
Сузана, Скопје. (30797) 

Чекови од тековна сметка бр. 11802721, чековите од 
бр. 4741118 до 4741127, 4741129, 1912855, 3680195 и 
4024471, издадени од Комерцијална банка АД Скопје, 
на име Делевски Горѓи, Скопје. (30822) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Сефедин 
Мустафовиќ с. Д. Свиларе, Скопје. (30423) 

Работна книшка на име Феим Рамо н. Теферич, 
Струга. (30475) 

Работна книшка на име Дура Хамид, Скопје. (30501) 
Работна книшка на име Насер Селими, Скопје. 

(30502) 
Работна книшка на име Јусуфи Муамед Врапчиште, 

Гостивар. (30479) 
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Работна книшка на име Лесовски Ангелчо, Делчево. 
(30481) 

Работна книшка на име Стојановска Гордана ул "Б. 
Миладиновци" бр 36, Прилеп. (30482) 

Работна книшка на име Горан Манасиевски, Штип. 
(30486) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Фунда 
Хасан, Скопје. (30531) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Тодоровска Сузана, Скопје. (30545) 

Работна книшка на име Шабан Саити, Скопје. 
(30720) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зеќије 
Селими с. Чифлик, Скопје. (30708) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ангелова Валентина, Скопје. (30732) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ризвановиќ Хасрет с. Батинци, Скопје. (30747) 

Работна книшка издаден од Скопје на име Савов 
Игор, Скопје. (30749) 

Работна книшка на име Блага Чавдаровска ул. "22-
ри Јули" бр. 6, Б-ЛА, Битола. (30758) 

Работна книшка на име Мојановски Александар, 
Битола. (30759) 

Работна книшка на име Здравески Василе, Прилеп. 
(30760) 

Работна книшка на име Ковачки Зоранчо, Делчево. 
(30768) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Керамитчиева Лилјана, Скопје. (30780) 

Работна книшка на име Митреска Виолета ул. 
"Егејска" бр. 35, Кичево. (30784) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Соња 
Наџакова, Скопје. (30790) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Трасковски Спасе ул. Драчевска бр. 121, Скопје. 

(30803) 
Работна книшка на име Бајрами Измир с. 

Делогожди, Струга. (30840) 
Работна книшка на име Слаѓан Антиќ с. Г. Коњаре, 

Куманово. (30841) 
Работна книшка на име Димовски Љупчо, Ресен. 

(30843) 
Работна книшка на име Ангелина Барлеска ул. 

"Моша Пијаде" бр. 250, Прилеп. (30844) 
Работна книшка на име Стаменкова Снежана 

Оризари, Кочани. (30847) 
Работна книшка на име Стојановска Христина ул. 

"М. Пупин" бр. 71, Куманово. (30851) 
Работна книшка на име Имероски Шефит, Мак. 

Брод. (30852) 
Воена книшка на име Зоран Гавриловски, Скопје. 

(30503) 
Воена книшка издадена од Скопје на име 

Милошевски Маријан, Скопје. (30615) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Спировски 

Валентино, Скопје. (30684) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Петровски 

Александар, Скопје. (30685) 
Воена книшка на име Николовски Орце с. 

Кетеново, Кратово. (30845) 
Воена книшка на име Велковски Љупчо, Велес. 

(30846) 
Воена книшка на име Нацев Миле ул. "Б. Ѓорев" бр. 

104 Б/6, Велес. (30853) 
Воена книшка на име Звонко Коревски, Скопје. 

(30876) 
Воена книшка на име Љупчо Стојковски, Скопје. 

(30877) 
Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома за 

завршено средно образование издадени од "Моша 
Пијаде" средно економско училиште на име Златко 
Наумовски, Скопје. (30504) 
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Свидетелство издадено од ДСУ Наце Буѓони на име 
Бојковски Гордон с. Биљановце, Куманово. (30477) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Стоименова 
Нада с. Трсино, Виница. (30480) 

Свидетелства за 1, 2, 3 година издадени од Киро 
Бурназ на име Тасиќ Горан с. Матејче, Куманово. 

(30483) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Трајко 

Иванов с. Борисово, Струмица. (30513) 
Свидетелство издаден од ОУ. "Васил Главинов" на 

име Севдил Алиловски с. Бузалково, Велес. (30514) 
Свидетелство за завршено средно образование 

издадено од ги. " Ј, Б. Тито" Скопје на име Ризваовиќ 
Хасрет, Скопје. (30586) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Братсво 
единство" с. Батинци - Скопје на име Мекиќ Ислам, 
Скопје. (30587) 

Индекс бр. 396/2000 издаден од Електротехнички 
факултет Скопје на име Ташевски Петре, Скопје. 

(30525) 
Индекс бр. 7523 издаден од факултет Б.М. Ф. -

Биологија - Скопје на име Крстевска Елизабета с. 
Вратница, Тетово. (30529) 

Индекс бр. 12802 издаден од Медицински факултет 
Скопје на име Марковиќ Савица, Тетово. (30543) 

Диплома на име Реџепи Недим, Тетово. (30484) 
Диплома на име Аљит Мемеди с. Лојане, Куманово. 

(30485) 
Диплома издадена од Машински факултет - Скопје 

на име Михаилов Блажо с. Н. Истевник, Делчево. 
(30614) 

Свидетелство за 8 одделение на име Рамо Фаим с. 
Радолишта, Струга. (30748) 

Свидетелство на име Кибарет Даути с. Шум, Струга. 
(30753) 

Свидетелство на име Зендел Мурати с. Шум, 
Струга. (30754) 

Свидетелство на име Фатон Демири, Тетово.(30755) 
Свидетелство на име Реџепоски Ордурн, Прилеп. 

(30773) 
Свидетелство на име Музафер Деликанин с. 

Лажани, Прилеп. (30774) 
Свидетелство на име Терзиски Тимко, Берово. 

(30777) 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Јовановски 

Драган с. Егри, Битола. (30848) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мишев Звонко 

ул. "Игмански" бр. 63, Велес. (30854) 
Ученичка книшка издадена од Медицинско 

училиште др. Панче Караѓозов - Скопје на име 
Муртезани Нуране, Скопје. (30878) 

Индекс бр. 89 издаден од Архитектонски факултет-
Скопје на име Теодосијевски Чедомир, Куманово. 

(30781) 
Диплома издадена од Економски факултет - Скопје 

на име Зафировски Тони, Скопје. (30683) 
Диплома за средно образование на име Артан 

Полозани с. Бидјево, Струга. (30750) 
Диплома на име Волнароска Даниела ул. "Савска" 

бр. 92, Прилеп. (30761) 
Диплома на име Сејфула Асипи, Тетово. (30772) 
Диплома на име Нофитоска Лидија ул. "С. 

Крстевски" бр. 35, Гостивар. (30775) 
Диплома за 3 и 4 степен на име Петров Кире 

ул."Јајце" бр 77, Штип. (30778) 
Диплома за средно образование на име Буровски 

Митко, Берово. (30779) 
Здравствена книшка на име Дестанов Ерџан, Велес. 

(30765) 
Здравствена книшка на име Мустафова Мурадије с. 

Сливник, Велес. (30767) 
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Здравствена книшка на име Петковски Тони, 
Битола. (30770) 

Здравствена книшка на име Степаноска Ангелина 
ул. "Смилевска" бр. 37, Битола. (30771) 

Здравствена книшка на име Индов Панче, Велес. 
(30849) 

Здравствена книшка на име Костадинова Павлина 
ул. "И Чопела" бр. 8, Битола. (30850) 

Здравствена книшка на име Митева Снежана, 
Пробиштип. (30478) 

Здравствена книшка на име Величковски Сашко с. 
Иванковци, Велес. (30515) 

Чековна картичка бр. 1097/97 и чекови од бр. 
0000193001 до 0000193005 и чек бр. 0000092152 
издадени од Македонска банка на име Камбуровски 
Стојче с. Подмочани, Ресен. (30783) 

Даночна картичка бр. 5030990105469 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТП Цеца, Скопје. 

(30409) 
Даночна картичка бр. 4030998177315 издадена од 

Управа за приходи Скопје на име ИВ Комерц, Скопје. 
(30461) 

Даночна картичка бр. 4030994385438 издадена од 
Управа за приходи на име ТД "ЛЕДИ КОМ" Идриз 
ДООЕЛ, Скопје. (30496) 

Даночна картичка бр. 5030999195029 издадена од 
Управа за приходи на име ТП "ЕЛЕГАНТ", Скопје. 

(30498) 
Даночна картичка бр. 5030988107802 издадена од 

Управа за приходи на име "ПИЦЕРИЈА 511", Скопје. 
(30499) 

Даночна картичка бр. 4030985262072 издадена од 
Управа за приходи на име АД "Рударски институт", 
Скопје. (30500) 

Даночна картичка бр. 4030992207947 издадена од 
Управа за прриходи Скопје на име Лесно промет, 
Скопје. (30476) 

Даночна картичка бр. 4030994134338 издаден од 
Управа за приходи Скопје на име Витановски Јованчо 
ДООЕЛ, Скопје. (30487) 

Даночна картичка бр. 5030993123255 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име адвокат Дуковска 
Емилија, Скопје. (30508) 

Даночна картичка бр. 4030994141679 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Л. С., Скопје.(30509) 

Даночна картичка бр. 4030994346130 издаден од 
Управа за приходи Скопје на име Синдикат на ЈЗО 
"Здравствен дом на Скопје", Скопје. (30510) 

Даночна картичка бр. 5030986105330 издаден од 
Управа за приходи Скопје на име "Хидротерм", 
Скопје. (30512) 

Даночна картичка на име Златковиќ Драгољуб, 
Куманово. (30520) 

Даночна картичка на име "ШЕКСПИР" ДООЕЛ, 
Струмица. (30521) 

Даночна картичка на име Божиновска Светлана ул. 
"О. Револуција" бр. 26-2/8, Куманово. (30522) 

Даночна картичка бр. 4030993137074 издаден од 
Управа за приходи Скопје на име "Дермика", Скопје. 

(30523) 
Даночна картичка на име "ОКА" ДООЕЛ, 

Струмица. (30524) 
Даночна картичка на име Георгиев Ванчо Атанас, 

Струмица. (30526) 
Даночна картичка бр. 4030995137420 издаден од 

Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Тара - ВВ", 
Скопје. (30534) 

Даночна картичка бр. 4030995341485 издаден од 
Управа за приходи Скопје на име Здруж. за еман. 
солидар. и едн. на жените, Скопје. (30631) 

Даночна картичка бр. 4030999378375 издаден од 
Управа за приходи на име "ХАРМОНИКА" ДООЕЛ, 
Скопје. (30719) 

Даночна картичка бр. 4030995232104 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име " Ремзи 95 ", Скопје. 

(30687) 
Даночна картичка бр. 4030994125231 издадена од 

Управа за приходи Скопје на име Меда компани, 
Скопје. (30723) 

Даночна картичка бр. 4030994272331 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ДТУ Интер Маг, 
Скопје. (30729) 

Даночна картичка бр. 4030996177468 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име "Китка" еколошко 
друштво, Скопје. (30730) 

Даночна картичка бр. 4030993176070 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТД "Зери" ДОО, 
Скопје. (30751) 

Даночна картичка бр. 4030992259729 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ТД "Лореал", 
Скопје. (30752) 

Даночна картичка на име Сојуз на Невладини 
Организации, Велес. (30762) 

Даночна картичка на име ТП. "ЖАН - ВЕСТ" с. 
Отовица, Велес. (30764) 

Даночна картичка бр. 4030993110478 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Вимас ДООЕ 
Васе, Скопје. (30766) 

Даночна картичка бр. 4030994234995 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Елан - М Аница 
ДООЕЛ, Скопје. (30776) 

Даночна картичка бр. 5030999196815 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Забавни игри 
Никола Бранислав Митевски, Скопје. (30793) 

Даночна картичка на име Основна синдикална 
органи при ОУ "Кирил и Методи", Струмица. (30799) 

Даночна картичка бр. 4027999125468 на име "БИРО 
92" ДООЕЛ, Струмица. (30800) 

Даночна картичка на име ТД "Бали", Кичево. 
(30801) 

Даночна картичка бр. 4030993269019 издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Клик" ДОО, 
Скопје. (30815) 

Даночна картичка бр. 5030997139660 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Фризерски Салон 
"Бети", Скопје. (30828) 

Даночна картичка бр. 4030994164237 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име ССФМУ, Скопје. 

(30839) 
Даночна картичка бр. 4030992126575 издаден од 

Управа за приходи Скопје на име Мак -
Индустријалимпорт, Скопје. (30842) 

Даночна картичка бр. 4030000380688 издаден од 
Управа за приходи на име "ТРАНС 2000" Самоиловиќ 
с. Батинци, Скопје. (30872) 

Даночна картичка бр. 4030000381447 издаден од 
Управа за приходи на име "АС - КОМА 2000" с. Д. 
Коњари, Скопје. (30873) 

Даночна картичка бр. 4030993358437 издаден од 
Управа за приходи на име "Меко - Транс", Скопје. 

(30874) 
Даночна картичка бр. 4030000404021 издаден од 

Управа за приходи на име "М - АНЕС" ДООЕЛ, 
Скопје. (30875) 

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 5736/08 на име 
Вера Сомрова, Охрид, објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 24/2001 се сторнира. (6671) 

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 444322 до бр. 
444336 на име Попоска Елисавета, Охрид, објавен во 
"Службен весник на РМ"бр.21/2001 се сторнира. (4716) 

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 11109/09 на 
име Елисавета Попоска, Охрид, објавен во "Службен 
весник на РМ" бр. 27/2001 се сторнира. (7460) 

Огласот за чекови од тековна с-ка бр. 725-57 на име 
Наумоски Дарко, Охрид, објавен во "Службен весник 
на РМ" бр. 27/2001 се сторнира. (7461) 
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О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал АД 
"Борец" с. Лешок - Тетово 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 
31.10.2001 година, донесе Одлука за трансформација 
на претпријатието, во согласност со Законот за тран-
сформација на претпријатијата со општествен капи-
тал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за-
познаат преку непосреден увид, во деловните просто-
рии на АД "Борец" с. Лешок, Тетово секој работен 
ден од 08.до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ " бр. 26/98), Минис-
терството за здравство - Фондот за здравствено осигу-
рување - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7135/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се преврзочен материјал, 

за потребите на јавните здравствени организации во 
Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, отка-
ко ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства 
на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 

5. 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-
цинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

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

јалите што се нудат, 
- производител и земја на потекло, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

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

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

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

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите 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 им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија 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), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисијата 
на купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

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

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

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

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
26.12.2001 година до 11,00 часот. 

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

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

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

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. ". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 
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РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

26.12.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

26.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ " бр. 26/98), Минис-
терството за здравство - Фондот за здравствено осигу-
рување - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7136/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се кеси за крв, за потре-

бите на јавните здравствени организации во Републи-
ка Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. 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-
цинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата не е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

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

јалите што се нудат, 
- производител и земја на потекло, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

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

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период, 
- опис на технички постројки на понудувачот (ма-

гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите 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 им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија 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), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисијата 
на купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

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

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

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

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
25.12.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

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

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. ". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

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

25.12.2001 година. 
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2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 
25.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ " бр. 26/98), Фондот 
за здравствено осигурување - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7102/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се цитостатици, за потре-

бите на јавните здравствени организации во Републи-
ка Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. 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-
цинска опрема ("Службен весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

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

јалите што се нудат, 
- производител и земја на потекло, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќање-

то да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

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

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите 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 им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста производство или промет на големо со ле-
кови издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

6. Сертификат од Светска здравствена организаци-
ја (СЗО сертификат). 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија 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), 

- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите што се 

предмет на набавката ќе ја цени комисијата на понуду-
вачот при секоја испорака. 

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

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

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

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
24.12.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Квалитетот и исправноста на материјалите како 
битен предуслов за понатамошно споредување и одлу-
чување ќе ги цени комисијата на купувачот именува-
на исклучиво за оваа намена. 

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе 
биде: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

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 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. ". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

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

24.12.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

24.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

SWIFT ADRESS: 
TELEX: 
TELEFAX: 
TELEPHONE: 

STOB MK 2X/2665 
389 2 51 140; 51 472; 51 226 
389 2 113-263 
389 2 115-322 local 4138 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПАТИШТА 
Регионален проект за патишта во Македонија 

ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 
ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ Е-75 

ДЕЛНИЦА: СМОКВИЦА - ГЕВГЕЛИЈА, ФАЗА I 
KM. 1145+250 - KM. 1156+478 

Овој повик за претквалификација е изготвен сог-
ласно Препораките за набавки за овој проект, кои 
што се објавени во Procurement Opportunities од страна 
на EBRD: Препораки за набавки, на 24.10.2001 година. 

Фондот за магистрални и регионални патишта, во 
натамошниот текст: "Инвеститорот" има намера 
средствата од заемот од Европската Банка за обнова и 
развој, во натамошниот текст: "Банката", да ги наме-
ни за Регионалниот проект за патишта во Македонија. 

Инвеститорот бара компаниите здружени за заед-
нички настап (Joint-Venture) кои ќе учествуваат на 
претквалификацијата да поднесат понуди за следниот 
договор, кој ќе биде финансиран со дел од средствата 
од заемот: 

- Делницата Смоквица - Гевгелија, во должина од 
11.23 km е дел од Транс Европскиот патен коридор Х. 
Во согласност со Главниот проект, изработен од стра-
на на Scetauroute (Франција), предвидено е изградбата 
на оваа делница да биде извршена во 2 фази. Со овој 
договор се планира реализација на Фаза I, што значи 
изградба на еден нов коловоз, кој што е во непосредна 
близина на постојниот магистрален пат. Терен: рамни-
чарски. Предложен период за изградба: 24 месеци. 

Преквалификацијата и поднесувањето на понуди 
за договорите кои ќе бидат финансирани со средства-
та од заемот добиен од банката, е отворен за сите 
компании и здруженија на компании за заеднички нас-
тап, од било која земја. 

Средствата од заемот од Банката не може да бидат 
употребени за плаќања на лица или ентитети или за 
било каков увоз на стока, ако таквото плаќање или 
увоз е забрането со одлука од Советот за безбедност 
на Обединетите нации, презентирана во Глава VII од 
Повелбата на Обединетите нации. 

Документите за претквалификација може да се до-
бијат на адресата наведена подолу во текстот, по пла-
ќање на неповратна сума од 5000 македонски денари 
(МКД) или еквивалентен износ во конвертибилна ва-
лута. 

За плаќање во МКД: 
Примател: Фонд за магистрални и регионални па-

тишта - Скопје, Стопанска банка АД - Скопје, кеј 
"Димитар Влахов" 4, Скопје, број на жиро сметка 
40100-661-58, единствен даночен број 4030981217633. 

За плаќање во конвертибилни валути: 
Корисник: Фонд за магистрални и регионални па-

тишта - Скопје, Стопанска банка АД Скопје. Адреса: 
Сектор за надворешни работи, кеј "Димитар Влахов" 
4, Скопје 

На барање, документите ќе бидат испратени по бр-
за пошта, но инвеститорот нема да прифати одговор-
ност во случај на губење на документите или на задоц-
нета испорака. 

Претквалификационите документи мора да бидат 
целосно комплетирани и доставени на подолу наведе-
ната адреса, до 28 јануари 2002 година, до или пред 
12:00 часот (по локално време). Документите кои ќе 
задоцнат може да бидат одбиени или вратени неотво-
рени до испраќачот. 

Заинтересираните компании можат да добијат до-
полнителни информации, како и да ги прегледаат и да 
ги добијат претквалификационите документи кај: г-
дин Насте Спасовски, помошник директор, Фонд за 
магистрални и регионални патишта - Скопје, ул. "Да-
ме Груев" 14, 1000 Скопје, Република Македонија, тел: 
+ 389 2 118 - 044; факс: + 389 2 220 - 535. 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот за-
вод за статистика, објавува 

БАРАЊЕ БР. 6/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање на пону-

ди е Државниот завод за статистика, со седиште во 
Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката е печатење на Статис-
тичкиот годишник 2001 година и изработка на футро-
ла за ЦД со следните услови: 

Статистички годишник во тираж од 300 примеро-
ци; во формат (176х250) Б5; број на страници (+-2%); 
печатење на 80 грамска хартија (мат кунстдрук) во две 
бои: црна и плава; 18 страници ќе бидат карти во фул 
колор и 32 страници со графички приказ во две бои; 
коричењето со тврд повез со печатена корица во чети-
ри бои на мат кунстдрук плус омотница со страничен 
преклоп од 6 см од двете страни печатена исто како 
корицата. 

- Материјалот за страници со графички прикази 
нарачателот ќе го достави на изведувачот на CD во 
Korel Draw 8; материјалот за страници со карти на CD 
во Makromedia Freehand 8. При филмувањето на стра-
ниците со карти и графикони ќе присуствува овласте-
но лице од заводот. 

- Останатиот материјал ќе биде доставен на CD во 
Adobe Page Maker 6.5. 

- Распоредот на страниците со карти и графикони 
не е одреден но ќе ги има распоредено по целиот го-
дишник што значи дека скоро на секој графички та-
бак можно е да паднат страни со карти и графикони. 

Филмувањето на материјалите за печатење паѓа на 
товар на изведувачот. 

Изведувачот не смее да пушти ниту еден табак во 
печат пред да биде одобрен од овластено лице од заво-
дот. 

По завршување на работата изведувачот е должен 
да ги врати сите претходно добиени материјали на CD. 

Футрола за ЦД со димензии 125х125 мм печатена 
во четири бои на 200 грамски кунстдрук отворена од 
една страна; број на парчиња 300. 

Рок за завршување на работата е 10 (десет) дена од 
предавањето на материјалот за печатење од нарачате-
лот. 

1.3. Постапката по ова барање ќе се спроведе сог-
ласно одредбите од Законот за јавни набавки. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот, 
- Цена со сите даноци и давачки, 
- Рок на испорака, 
- Начин на плаќање. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да 

ја достави следната придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорното лице на понудувачот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по 
следните критериуми: цена (300 бода); квалитет (600 
бода); начин и услови на плаќање (100 бода). 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудувачите во согласност со член 54 став 1 
од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. 

5.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во согласност со член 43 од Законот за јавни на-
бавки. 

5.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.4. Рок за доставување на понудата е 12.12.2001 го-
дина. 

5.5. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во писарницата на Државниот завод за статисти-
ка, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои се поднесени по рокот, како и 

оние кои не се во согласност со барањето на нарачате-
лот, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши без прису-
ство на понудувачите. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 295-678. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-21/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

МИНЕРАЛНА ВОЛНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-21/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: минерална волна на 
меркур плетиво и густина 100 кгр./1м3 за РЕК Осломеј 
и тоа: 

- Волна минерална б= 50 мм количина 200м2 

- Волна минерална б =100 мм количина 3000м2 

за РЕК Битола 
- Волна минерална б = 50 мм количина 1300м2 

- Волна минерална б = 80 мм количина 1000м2 

- Волна минерална б =100 мм количина 1500м2 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавка-
та, како и фиксна вкупна цена на целата набавка, (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавни набавки-ако набавката е од странство) на пари-
тет (нагласено во понудата) ДДП РЕК Битола, РЕК 
Осломеј изразена во МКД со посебно искажан ДДВ. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на услугата ќе се применува продажен 
курс на Народна банка на Македонија. 

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ката на стоката. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

3.2.1.Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со ко-
личини, датуми и примачи. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испорака) и не постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Цена - 40 поени; 
4.2. Начин на плаќање - 20 поени; 
4.3. Рок на испорака - 10 поени; 
4.4. Квалитет - 30 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги дос-

тават на следната адреса А.Д."Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул."11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 
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5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
27.12.2001, во 11 часот, во просториите на А.Д."Елек-
тростопанство Македонија", ул."11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот по-
вик нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-23/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-23/2002 е 

АД Електростопанство на Македонија, со седиште на 
ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на масла и масти. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката 
да ја подели на повеќе понудувачи. 

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Спецификацијата на маслата и мастите за потре-

бите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите 
можат да ја подигнат во административната зграда на 
АД ЕСМ, на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје, на деве-
ти кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, 
секој работен ден од 12 до 14 часот. За истата треба да 
се уплати износ од 500 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен бр. 
4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводителот на маслата и мастите дадени во специфи-
кацијата. 

3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени 
по килограм (во буре) и вкупните вредности за секоја 
позиција и категорија на масла и масти ( со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
бавки - ако набавката е од странство), на паритет 
ДДП РЕК Битола и ДДП РЕК Осломеј, изразени во 
МКД, со посебно искажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува прода-
жен курс на Народна банка на Македонија. 

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда, но не е дозволена делум-
на понуда во рамките на една табела). 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка. 
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3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од единствениот регистар кој треба 
да биде во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи спрема член 22, 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на маслата и мастите 
(дадени во спецификацијата) во последните три годи-
ни со датуми, количини и примачи; 

- сертификат-технички карактеристики на маслата 
и мастите, со кој се потврдува сообразноста со дадени-
те стандарди на набавката. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Домашните понудувачи треба да достават ре-
шение за регистрација на ДДВ. 

4.6. Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во висина од 5% од вредноста на понудата, 
согласно член 55 од Законот за јавни набавки. 

4.7. Сите документи треба да бидат оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

- цена на чинење 40 поени; 
- квалитет 30 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги дос-
тават на следната адреса АД Електростопанство на 
Македонија, Комисија за јавни набавки, ул."11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.12.2001 година, во 9:00 часот, во просториите на 
АД Електростопанство Македонија, стара зграда, са-
ла за состаноци (подрум), на ул."11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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О Б Ј А В А 

Врз основа на член 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 Б Ј А В У В А 

1. Остварената стапка на трошоците на живот за 
месец ноември 2001 година во однос на месец октом-
ври 2001 година е повисока за 0,7%. 

2. Правото на пораст на платите за месец ноември 
2001 година во однос на месец октомври 2001 година за 
работодавците од членот 3 став 1 изнесува до 0,35%. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
1694. Указ за отповикување од должноста вон-
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публика Македонија во Кралството Нор-
вешка 5199 

1695. Указ за поставување вонреден и ополно-
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депозитар за хартии од вредност да врши 
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на Република Македонија во Соединети-
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1715. Дозвола за производство на електрична 
енергија 5204 

1716. Правилник за изменување на Правилни-
кот за евиденција и контрола за набавени 
и регистрирани патнички автомобили во 
странство 5205 

1717. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У.бр. 23/2001, У.бр. 24/2001, 
У.бр. 48/2001 од 21 ноември 2001 година... 5205 
Исправка на Законот за градежното зем-
јиште 5207 

Општи акти на фондовите и заводите 

41. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во "ФЕНИ ИН-
ДУСТРИИ" - Кавадарци 5207 

42. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење во термоелектроцентрали-
те 5207 

43. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
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Објава за остварената стапка на трошо-
ците на живот за месец ноември 2001 го-
дина 5230 
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