СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА Р Е П У Б Л И К А
"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

МАКЕДОНИЈА

Петок, 30 ноември 2001
Скопје
Број 94
Год. LVII

Претплатата за 2001 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари.Жиро сметка 300000000188798

1626.

1629.

Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 2001 година,
донесе
О ДЛУ К A
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР
З А ОДБРАНА
1. Се разрешува д-р Владо Бучковски од функцијата член на Владата на Република Македонија и министер за одбрана.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 2001 година,
донесе
О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (МИНИСТЕР
БЕЗ РЕСОР)
1. Се разрешува Илија Филиповски од функцијата
член на Владата на Република Македонија (министер
без ресор).
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
С ОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3898/1
23 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1627.
Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 2001 година,
донесе
О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР
З А НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
1. Се разрешува д-р Илинка Митрева од функцијата член на Владата на Република Македонија и министер за надворешни работи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-3901/1
23 ноември 2001 година
Скопје

1630.
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
("Службен весник на Република Македонија" бр.
58/2000), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 23 ноември 2001 година, донесе
О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕР
1. Се разрешува Зоран Витанов од функцијата заменик на министерот за економија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3899/1
Претседател
23 ноември 2001 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Бр. 07-3902/1
23 ноември 2001 година
Скопје

1628.

1631.

Врз основа на член 94 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 ноември 2001 година,
донесе
О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР
З А ЗДРАВСТВО
1. Се разрешува д-р Петар Милошевски од функцијата член на Владата на Република Македонија и
министер за здравство.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3900/1
Претседател
23 ноември 2001 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
("Службен весник на Република Македонија" бр.
58/2000), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 23 ноември 2001 година, донесе
О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕР
1. Се разрешува Томе Тромбев од функцијата заменик на министерот за транспорт и врски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3904/1
23 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

Стр. 5104 - Бр. 94

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1632.
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
("Службен весник на Република Македонија" бр.
58/2000), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 23 ноември 2001 година, донесе

Тарифен
број
1
7311

Тарифна
ознака
2
7311 00

7311 00 91 00

О ДЛУ К А
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА МИНИСТЕР
9004

1. Се разрешува д-р Елеонора Петрова-Митевска
од функцијата заменик на министерот за култура.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

9004 90 90 00

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
9018

Бр. 07-3903/1
23 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1633.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.11.2001
година, донесе
О ДЛУ К А
З А ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СТАНОВИ КАКО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука се евидентираат како државна
сопственост сите станови во Република Македонија
изградени со здружени средства по било кој основ, а
кои се заведени на претпријатија или установи како и
становите на претпријатијата кои се ликвидирани,
приватизирани или кои се во стечај и деловите од заедничките простории кои се адаптирани во станбен
простор.

9018 90
9018 90 85 00

9019

Член 2
Со становите од претходниот член ќе стопанисува
и управува Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија.
Се задолжува Комисијата за станбени и иселенички прашања на Владата на Република Македонија да
донесува соодветни решенија на лицата кои ги користат становите и ќе служат како посебен доказ при
евидентирање на становите.

9019 20 00 00

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-6682/1
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1634.
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
("Службен весник на Република Македонија" бр.
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2001
година, донесе
Р Е ШЕ Н И Е
З А УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за здравство и тоа:

9405

30 ноември 2001
Именување

Количина

3
Контејнери за компримирани
или
течни гасови, од
железо или челик:
--До 1000 литри
а) Боци за кислород / Oxigen bottles
Очила и слични
производи корективни,
заштитни
или други:
--Друго
а) Лупа за зголемување на предмет
на страни тела Magnifying goggles
Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:
-Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални
истражувачки
испитувања или за
проверување
на
физиолошките параметри):
-Други инструменти и апарати:
--Друго

4

а) апарат за мерење на проток на
воздух Peak Flow
metres - adults and
child
Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко
дишење или други
терапевтски
апарати за дишење:
-Апарати за озонотерапија,
оксигенотерапија, аеросол терапија или
други терапевтски
апарати за дишење
а) Инхалатори-електрични апарати
за инхалација / Nebuliers with accessories
б) Комплет за реанимација со помошен прибор Resuscitation bags
Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место
неспомнати
ниту
опфатени;
осветлени знаци, осветлени плочки со
имиња и слично, со
постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови

100 парчиња

100 парчиња

290 парчиња

100 парчиња

100 парчиња

30 ноември 2001

9405 40
9405 40 99 00

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
на друго место неспомнати ниту опфатени:
-Други електрични
ламби и светлечки
тела:
Друго
а) Халогена лампа
за преглед на пациенти Medical lights

8504

8504 40
8504 40 94 00
120 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-6757/1
27 ноември 2001 година
Скопје

8507

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

8507 10

1635.
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон
("Службен весник на Република Македонија" бр.
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2001
година, донесе

8507 10 39 00
8517

Р Е ШЕ Н И Е
З А УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за транспорт и врски и тоа:
Тарифен
број
1
4202

Тарифна
ознака
2

4202 99 00 00

Именување

Количина

3

4

Ковчези, куфери,
несесери,
аташекуфери, актен-чанти, школски чанти,
футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за
фотоапарати, футроли за музички
инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли
и слични контејнери; патни торби,
тоалетни
торби,
ранци, женски чанти, торби за купување,
портмонеа
за банкноти, портмонеа за метални
пари, футроли и
корици за мапи
или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат,
спортски
торби,
торби за шишиња,
кутии за накит, кутии за пудра, кутии
за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или
од вештачка кожа,
од фолии од пластични маси, од текстилни материјали,
од
вулканфибер
или од картон, или
целосно или претежно прекриени со
овие
материјали
или со хартија:
--Друго
а) куфери од други
материјали

8517 50

8517 50 90 00

8518

8518 30

8518 30 90 00
8524

8524 91 00 00

1 парче

Бр. 94 - Стр. 5105

Електрични трансформатори, статички конвертори
(на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:
-Статички конвертори (претворувачи):
Друго
а) Статички конвертори претворувачи
Електрични апарати, вклучувајќи и
сепаратори за нив,
правоаголни
или
не, (вклучувајќи и
квадратни):
-Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори:
Друго
а) Оловни акумулатори
Електрични апарати за жична-телефонија или жична
телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати
со безжична слушалка и телекомуникациски апарати
за жични системи
со носечка струја
или дигитални линиски системи; видеофони:
-Други апарати, за
жични системи со
носечка струја или
за дигитални линиски системи:
--Други
а) Електрични апарати за жична телефонија
Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и
звучници во звучни кутии; наглавни
слушалки, слушалки за едно уво и
комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување
на звукот:
-Наглавни слушалки, слушалки за
едно уво и комбинации со микрофон:
--Друго
а) Наглавни слушалки
Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или
други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци
за производство на
плочи, освен производите од Глава
37:
--За репродукција
на појави освен на
звук или слика:
а) Плочи, ленти и
други снимени материјали

1 парче

1 парче

9 парчиња

1 парче

43 парчиња

Стр. 5106 - Бр. 94
8526

8526 91
8526 91 90 00
8529

8529 10

8529 10 39 00
8529 10 90 00
8529 90
8529 90 59 00

8529 90 72 00
8529 90 88 00
8537

8537 10
8537 10 99 00
8544

8544 41
8544 41 90 00

8704
8704 27

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Радари, помошни
уреди за радионавигација и уреди за
радиодалечинско
управување:
--Помошни уреди
за радионавигаци---Друго
а) Помошни уреди
за радионавигација
Делови погодни за
употреба исклучително или главно
за апарати од тарифниот број 8525
до 8528:
-Антени и антенски рефлектори од
сите видови; делови погодни за употреба со нив:
Друго
а) Надворешни антени
---Друго
а) Филтри и скретници
-Друго:
Од други материјали
а) Склопки од други материјали
Електронски
склопки
---Друго
а) Склопки
Табли, плочи, пултови, маси, ормани
и други основи, опремени со два или
повеќе производи
од тарифниот број
8535 или 8536, за
електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние
со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и
нумеричко управувани апарати, освен комутационите апарати од тарифниот број 8517:
-За напон до 1000 В:
---Друго
а) Табли, пултови,
плочи
Изолирана
жица
(вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и
коаксијални
кабли) и други изолирани
електрични
спроводници,
со
или без конектори;
кабли од оптички
влакна, изработени од поединечно
оплаштени влакна,
комбинирани или
не со електрични
спроводници,
со
или без конектори:
--Со конектори:
---Други
а) Електрични спроводници со конектори
Моторни возила за
превоз на стоки:
-- Со бруто маса до
5 т.:

8704 21 91 00
9030

1 парче

9030 40

20 парчиња
24 парчиња

5 парчиња
9030 40 90 00
9 парчиња

30 ноември 2001

Нови
а) Моторни возила
дизел нови
Осцилоскопи,
спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или
контрола на електрични големини,
исклучувајќи
ги
мерачите од тарифниот број 9028;
инструменти и апарати за мерење
или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења:
-Други инструменти и апарати, посебно конструирани за телекомуникации (на пр. инструменти за мерење на преслушување,
инструменти
за мерење на засилување, инструменти за мерење на
изобличување,
псофометри):
--Друго
а) Други инструменти посебно за телекомуникации

1 парче

1 парче

8 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-6758/1
27 ноември 2001 година
Скопје

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

1636.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001 година, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА - ДЕЛЧЕВО
4 парчиња

1. Стефан Спасовски се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Домот на културата - Делчево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-5203/2
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1637.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001 година, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ДЕЛЧЕВО
14 парчиња

1. За вршител на должноста директор на Домот на
културата - Делчево, се именува Љупчо Петровски,
дипл. професор по книжевност.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-6849/1
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1638.
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр.
31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001 година, донесе

Бр. 94 - Стр. 5107

2. Лицата чии уверенија од точка 1 на оваа одлука
престануваат да важат, можат да се пријават за учество на нова обука и полагање на стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.
4. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија".
Бр. 03-1016/1
Комисија за хартии од вредност
14 ноември 2001година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1641.
РЕ ШЕН И Е
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА "БЛАГОЈ
ЈАНКОВ - МУЧЕТО" - СТРУМИЦА
1. Васил Георгиев се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата
"Благој Јанков - Мучето" - Струмица.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-6769/2
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1639.
Врз основа на член 100 став 1 од З а к о н о т за
културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 ноември 2001
година, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР Н А ДОМОТ Н А КУЛТУРАТА
"БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО" - СТРУМИЦА
1. За вршител на должноста директор на Домот на
културата "Благој Јанков - Мучето" - Струмица се
именува Живко Лазаров, дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 17-6848/1
20 ноември 2001 година
Скопје

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

1640.
Врз основа на член 9 од Правилникот на Комисијата за хартии од вредност за начинот и условите за полагање на стручен испит за вршење на работи со хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.
93/2000), Комисијата за хартии од вредност на 09-112001 година ја донесе следната
О ДЛУ К А
1. Уверенијата за работа со хартии од вредност
број 01-71/1-96 од 10-01-1996 година, 01-76/1-96 од 1001-1996 година, 01-79/1-96 од 10-01-1996 година, 01-97/196 од 10-01-1996 година, 01-100/1-96 од 10-01-1996 година, 01-103/1-96 од 10-01-1996 година, 01-120/1-96 од 1001-1996 година, 01-75/1-96 од 31-01-1996 година, 01-95/196 од 31-01-1996 година, 01-99/1-96 од 31-01-1996 година, 01-123/1-96 од 31-01-1996 година, 01-128/1-96 од 3101-1996 година, 01-129/1-96 од 31-01-1996 година, 01133/1-96 од 31-01-1996 година, 01-264/1-99 од 26-05-1999
година, 01-225/1-96 од 22-06-1996 година, 01-249/1-96 од
22-06-1996 година и 01-09/1-97 од 27-11-1996 година, издадени од Комисијата за хартии од вредност, престануваат да важат.

Врз основа на член 108 од Законот за хартии од
вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00 и
34/01), Комисијата за хартии од вредност на својата
седница одржана на 09-11-2001 година го донесе следното
РЕ ШЕН И Е
1. Се укинува времената забрана за вршење на
следниве работи на Брокерската куќа "Саксес Брокерс" АД Скопје:
- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на
клиентот;
- тргување со долгорочни хартии од вредност во
свое име и за своја сметка;
- раководење со финансиски имот за сметка на
клиенти, раководење со финансиски имот на клиентот;
- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;
- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо
советување), донесена со решение на Комисијата за
хартии од вредност бр. 08-900/3 од 05-10-2001 година
заради немање потребен ликвиден капитал согласно
Законот за хартии од вредност.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 08-900/5
Комисија за хартии од вредност
09 ноември 2001година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1642.
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата
одржана на 21.11.2001 година, Комисијата издава
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На Силекс Банка АД Скопје се дава одобрение
за издавање на долгорочни хартии од вредност - единаесетта емисија на 49.165 акции во вредност од
4.179.049 германски марки или во денарска противвредност од 130.078.418 денари согласно Одлуката за
условно зголемување на основната главница на Силекс Банка АД Скопје од 29.05.2001 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите
обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.
3. Се задолжува Силекс Банка АД Скопје на Собрание на акционерите да ја верификува Одлуката на
Управниот одбор на банката од 24.10.2001 година за
преименување на дванаесеттата емисија на акции во
единаесетта емисија на акции, и до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ за верификацијата.

Стр. 5108 - Бр. 94
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
5. Ова решение ќе се објави во "Службен весник
на Република Македонија".
Бр. 07-936/12
Комисија за хартии од вредност
21 ноември 2001година
Претседател,
Скопје
Никола Груевски, с.р.

1643.
Врз основа на член 17 став 2, алинеја 4, а во врска
со член 18, став 6 од Законот за телекомуникациите
("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000),
министерот за транспорт и врски донесе
П РА В И ЛН И К
З А УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ З А ИЗВРШУВАЊЕ НА ИСПИТУВАЊА
И МЕРЕЊА НА КАБЕЛСКА МРЕЖА З А ДИСТРИБУЦИЈА НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ
ПРОГРАМИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува висината на надоместокот за извршување на испитувања и мерења на
кабелска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски програми, што го врши Управата за телекомуникации.
Член 2
Надоместокот за извршување на испитувања и мерења на кабелска мрежа за дистрибуција на радио и
телевизиски програми, се пресметува во противвредност во ДЕН, по средниот курс на Народна банка на
РМ на денот на уплатата и тоа:
- за главна станица
1.000 ДЕМ,
- за секој дистрибутивен јазел
150 ДЕМ.
Член 3
Надоместокот утврден во член 2 од овој правилник, се уплаќа на жиро сметката на Управата за телекомуникации-Скопје, бр. 40100-787-2297 ЕДБ 4030998401098 и повикувачки број 724 139-110, пред извршување на испитувањата и мерењата.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-12326/1
16 ноември 2001 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Љупчо Балкоски, с.р.

1644.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ Н А СТАТУТОТ Н А
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "ВТОРИ СЕПТЕМВРИ" - ДЕМИР ХИСАР

30 ноември 2001

1645.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "МАЈСКИ ЦВЕТ" - СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Мајски
Цвет" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата
одржана на 08.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/14
7 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1646.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "8 МАРТ" - СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "8 Март" Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 16.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/16
8 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1647.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "КАЛИНКА" - ВАЛАНДОВО

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Втори
Септември" - Демир Хисар што го донесе Управниот
одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка
на седницата одржана на 02.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Калинка"
- Валандово што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата
одржана на 13.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3-1036/8
19 ноември 2001 година
Скопје

Бр. 11-3-1036/18
8 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.
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1651.

1648.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕН И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "КОЧО РАЦИН" - СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Кочо Рацин" - Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата
одржана на 09.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/24
16 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1649.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕ Н И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ПРОЛЕТ" - СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Пролет" Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 22.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/27
8 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1650.
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕ Н И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА "ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА" - ШТИП
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Вера Циривири Трена" - Штип што го донесе Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детска градинка на
седницата одржана на 24.10.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/32
19 ноември 2001 година
Скопје
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Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за заштита на децата ("Сл. весник на РМ" бр. 98/2000), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕ ШЕ Н И Е
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНАТА УСТАНОВА З А ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА "ДИМЧЕ МИРЧЕВ" - ВЕЛЕС
1. Се дава согласност на одредбите од Статутот на
Јавната установа за деца - Детска градинка "Димче
Мирчев" - Велес што го донесе Управниот одбор на
Јавната установа за деца - Детска градинка на седницата одржана на 02.11.2001 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 11-3-1036/39
19 ноември 2001 година
Скопје

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

1652.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република
Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 ноември
2001 година, донесе
О ДЛУ К А
1. Се укинува Одлуката за извршување на буџетот
на фондот за вршење на работите на уредување и
употреба на градежното земјиште за 2001 година, донесена од Советот на општина Струмица на 27 март
2001 година.
2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од Владата на Република
Македонија, поведе постапка за оценување уставноста
и законитоста на одлуката означена во точката 1 од
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со член 43
став 1 точка 8 од Законот за локалната самоуправа.
4. Судот на седницата утврди дека во оспорената
одлука е предвидено дека буџетот на фондот за вршење на работите на уредување и употреба на градежното земјиште ќе се извршува според одредбите на оваа
одлука, при што корисникот на средствата е должен
утврдените средства да ги користи наменски, рационално и економично.
Понатаму, во одлуката е предвидено дека износите
на трошоците утврдени со буџетот се лимитирани над
кои не можат да се преземаат обврски, а во случај на
преземање на нови обврски мора да се предложи нов
извор на средства.
Во член 4 од одлуката е предвидено дека утврдените износи можат да бидат прераспоредени помеѓу
трошковните ставки. Прераспределбата на трошковните ставки до износ од 100.000 денари се врши со решение на раководителот, а над тој износ одлуката на
Советот на општина Струмица.
Во член 5 е предвидено дека средствата распоредени на соодветни позиции на буџетот за редовната дејност ќе се извршуваат месечно сразмерно на остварените трошоци и во рамките на предвидени средства со
буџет.
Понатаму во член 6 е предвидено дека со пропис
или друг акт не можат да се создаваат обврски на товар на буџет за 2001 година ако за тоа не се обезбедат
средства, освен за средства распоредени во категоријата на капитални трошоци.
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Во член 7 од одлуката е предвидено дека средствата за стапки и услуги потребни за вршење на редовната функција на корисникот се набавуваат со ситуација
и фактура во кои посебно се покажуваат трошоците
по поодделни потставки.
Набавката на стоки и вршењето услуги може да се
обавува и со сметкопотврда но само по ограничени
поединечни износи во противвредност до 200 ДЕМ, но
и во овој случај присутна е обврската да трошоците
бидат искажани по класификација на трошоците.
Во членот 8 кој според наше мислење всушност е
оспорен со иницијативата е предвидено дека за средствата распоредени во разделот 1 - фонд за вршење на
работите за уредување и употреба на градежното земјиште, одлучува раководителот на фондот во рамките
на утврдените износи во буџетот.
Во член 9 е предвидено дека буџетот се извршува
од 1.01.2001 до 31.12.2001 година.
Во членот 10 е предвидено дека оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во службено гласило на општина Струмица, а ќе се применува од
1.01.2001 година.
5. Согласно членот 43 алинеја 8 од Законот за локалната самоуправа, градоначалникот управува со
имотот во согласност со статут на единицата на локалната самоуправа.
Според член 43 алинеја 3 и 4 од Законот градоначалникот се грижи и го обезбедува извршувањето на
одлуките на советот и се грижи за извршување на работите што со закон и се доверени на единицата на локалната самоуправа.
Според член 29 став 1 точка 6 од наведениот закон,
советот на општината основа јавни служби, јавни установи и јавни претпријатија во согласност со закон и
врши контрола над нивната работа.
Според член 29 став 1 точка 11 од Законот, Советот има право да врши надзор над работата на органите, службите, установите и претпријатијата што ги основа единицата на локалната самоуправа.
Од изнесеното произлегува дека право е на единицата на локалната самоуправа да донесува одлука која
е во функција на извршување на буџетот на фондот за
вршење на работите на уредување и употреба на градежното земјиште чиј основач е општината и за чие
извршување се грижи и го обезбедува градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.
Со оглед на тоа што во конкретниов случај со членот 8 од оспорената одлука е предвидено дека за
средствата на фондот за вршење на работите на уредување и употреба на градежното земјиште одлучува
раководителот на фондот, Судот оцени дека на тој начин се ограничува извршната власт на градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.
Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен
по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Со оглед на тоа што во конкретниов случај е предвидено одлуката да се применува од 1.01.2001 година, а
таа е донесена односно објавена на 6 април 2001 година, што значи дека таа има ретроактивно дејство, Судот оцени дека таа не е во согласност со наведената
уставна одредба.
6. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во
точка 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор
Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески,
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.
У.бр. 109/2001
14 ноември 2001 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКАРСТВО
И ОСИГУРУВАЊЕ
39.
Врз основа на член 5 од Правилникот за организацијата и начинот на работа на Здружението на банкарството и осигурувањето и Заклучокот од XV-та
седница на Управниот одбор на Здружението на банкарството и осигурувањето, одржана на 13.07.2001 година, а во врска со Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот
промет во земјата ("Сл. весник на РМ" бр. 43/2001 година), Управниот одбор на Здружението за банкарството и осигурувањето на седницата одржана на
25.10.2001 година, го донесе следниот
Д ОГО В О Р
З А РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО СО ЧЕКОВИ ПО ТЕКОВНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ ОБРАЗЕЦ 19 Ц
Член 1
Банките издавачи на чекови по тековни сметки на
граѓаните, потписници на овој договор ги применуваат единствените заеднички услови во работењето со
чекови по тековни сметки утврдени со овој договор.
Член 2
Единствени заеднички услови во смисла на овој договор се:
- крајниот рок до кој банките издаваат чекови по
тековни сметки по образец 19 Ц (постојните чекови
вклучително и развиените форми од овој чек, во натамошниот текст: чек);
- крајниот рок до кој банките ќе го примат на наплата чекот од став 1, алинеја 1 од овој член;
- начинот на пресметка помеѓу банките по чековите од став 1, алинеја 1 од овој член.
Член 3
Краен рок за издавање чекови на сопственик на тековни сметки е:
- 31.12.2001 година.
Член 4
Крајниот рок за прием на чековите за наплата кај
носител на платен промет е:
- до 30.06.2002 година.
По исклучок на рокот утврден во став 1 од овој
член секоја банка, издавач на чек, може да определи и
друг подолг рок од рокот утврден во став 1 за прием
на чекови за наплата.
Постапката на наплатата на чековите со подолг
рок од рокот утврден во став 2 од овој член ја утврдува банката издавач на чекот, за што е должна да ги извести носителите на платниот промет и јавноста.
Член 5
Банките потписници на овој договор, носители на
платен промет, за примените чекови издадени од друга банка, односно од друг носител на платен промет,
вршат задолжување на сметката на носителот на
платниот промет кој е издавач на чекот со употреба
на налог за пренос образец ПП 30.
Задолжување се врши преку системот за порамнување на Клириншката куќа, при што се задолжува
сметката на банката издавач на чекот пријавена во
ЕРИС.
Вредноста на чековите поднесени за наплата кај
банка носител на платниот промет се исплаќа на доносителот на:
- денот на прием на наплатата на чековите, односно најдоцна следниот работ ен ден.
Член 6
Банката издавач на чекот која е задолжена од носителот на платниот промет за чек по кој има рекламација со доказ (вештачење од надлежен орган) дека
чекот е злоупотребен, односно фалсификуван или има
рекламации на елементите на чекот, има право да бара одобрение од правно лице кое го примило чекот
преку банката носител на платниот промет во која е
сметката на правното лице.
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Носителот на платниот промет е должен да изврши наплата на чекот од став 1 од правното лице, примач на чекот, истиот ден, а најдоцна следниот работен
ден од денот на прием на рекламацијата.
Барањето за одобрување по основ на фалсификација, односно злоупотреба може да гласи на износот
на чекот зголемен за пресметана затезна камата од
денот на неоправданото задолжување на тековната
сметка по основ на чекот до денот на поднесување на
рекламацијата.
Во случаи кога одобрувањето по основ на чекот е
после рокот од став 2 на овој член, банката издавач на
чекот има право да бара наплата на затезна камата, од
денот на поднесувањето на рекламацијата до денот на
наплатата.
Член 7
Евентуален спор во примената на овој договор се
решава по пат на Арбитража.
Банките потписници на овој договор делегираат
по еден член во Арбитражата.
Претседателот на Управниот одбор на Здружението на банкарството и осигурувањето со решение формира Арбитражна комисија за секој поединечен случај во состав од пет члена.
Арбитражната комисија се формира на следниот
начин: претседател и двајца членови, по претходна
согласност на банките учесници во спорот, именува
претседателот на Управниот одбор на Здружението
на банкарството и осигурувањето од редот на членовите на Арбитражата кои не се во работен однос кај
странките во спорот.
Во работата на Арбитражната комисија може да
учествуваат и други претставници на банките учесници во спорот без право на одлучување.
Останатите двајца членови ги определуваат банките учеснички во спорот.
Комисијата се формира во рок од 2 работни дена
од приемот на барањето за решавање на спорот.
Барањето се доставува до стручната служба на
Здружението на банкарство и осигурување.
Комисијата е должна да донесе одлука во рок од 15
дена.
Одлуката на Комисијата е конечна и обврзувачка
за учесниците во спорот.
Управниот одбор на Здружението на банкарство и
осигурување донесува свој Деловник за работа на арбитражата.
Член 8
Договорот важи од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".

40.
Врз основа на член 5 од Правилникот за организацијата и начинот на работа на Здружението на банкарството и осигурувањето и Заклучокот од XV-та
седница на Управниот одбор на Здружението на банкарството и осигурувањето, одржана на 13.07.2001 година, а во врска со Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот
промет во земјата ("Сл. весник на РМ" бр. 43/2001 година), Управниот одбор на Здружението за банкарството и осигурувањето на седницата одржана на
25.10.2001 година, го донесе следниот
ДОГОВ ОР
З А ИЗДАВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ СО ЧЕКОВИ ПО
ТЕКОВНИ СМЕТКИ НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Предмет на овој договор е:
- образец на чек по тековни сметки на граѓаните
(во натамошниот текст: чек);
- гаранција на чек;
- износ на кој гласи чекот;
- постапка за наплата на чекот.
Член 2
Во користењето на средствата од тековните сметки на граѓаните се употребуваат:
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- образец на чек по тековна сметка на граѓаните
ПП 22 ("Сл. весник на РМ" бр. 43/2001) во натамошниот текст: чек 1.
- образец на чек што банките самостојно го утврдуваат и издаваат согласно со Законот за чек, во натамошниот текст: чек 2.
Член 3
Банката која издала чек 1, го лимитира износот на
чекот до кој може да гласи истиот и е должна на образецот на чекот да назначи дали исплатата на чекот е
гарантирана или не.
Банката кој издала чек 2 е должна да го гарантира
чекот до износот назначен на чекот од страна на банката издавач.
Член 4
Лимитот на чекот 1 до кој банката може да гарантира го определува:
Со одлука на Управен одбор на Здружението на
банкарството и осигурување и самостојно банката издавач.
Износот на кој банката гарантира за чек 2, самостојно го утврдува банката издавач.
Член 5
Чекот 1 кој е гарантиран од банката издавач, примен како средство за безготовинско плаќање се наплаќа во банката издавач или во друга банка носител
на платниот промет овластена од банката издавач.
Банката што го примила чекот го исплаќа на денот на прием, односно најдоцна следниот работен ден
и ја задолжува банката издавач.
Во случај на задолжување со чек кој е фалсификат, односно злоупотребен, начинот на решавање на
рекламациите се утврдува со меѓусебен договор на носителите на платниот промет.
Член 6
Чекот 1 чија исплата не е гарантирана се поднесува на наплата само кај банката издавач.
Член 7
Чекот 2 се поднесува на наплата само кај банката
издавач и истиот се исплаќа истиот, односно следниот
работен ден.
Член 8
Евентуален спор во примената на овој договор се
решава по пат на Арбитража.
Банките потписници на овој договор делегираат
по еден член во Арбитражата.
Претседателот на Управниот Одбор на Здружението на банкарството и осигурувањето со решение
формира Арбитражна комисија за секој поединечен
случај во состав од пет члена.
Арбитражната комисија се формира на следниот
начин:
Претседател и двајца членови, по претходна согласност на банките учесници во спорот, именува претседателот на Управниот одбор на Здружението на
банкарството и осигурувањето од редот на членовите
на Арбитражата кои не се во работен однос кај странките во спорот.
Во работата на Арбитражната комисија може да
учествуваат и други претставници на банките учесници во спорот без право на одлучување.
Останатите двајца членови ги определуваат банките учеснички во спорот.
Комисијата се формира во рок од 2 работни дена
од приемот на барањето за решавање на спорот.
Барањето се доставува до Стручната служба на
Здружението на банкарство и осигурување.
Комисијата е должна да донесе одлука во рок од 15
дена.
Одлуката на Комисијата е конечна и обврзувачка
за учесниците во спорот.
Управниот одбор на Здружението на банкарство и
осигурување донесува свој Деловник за работа на Арбитражата.
Член 9
Договорот важи од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".
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Огласен дел
СУ Д СКИ

О ГЛА СИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ
Основниот суд Скопје I - Скопје преку претедателот на советот Светлана Трајчовска по правната работа за развод на брак по тужба на тужителот Зеќири
Мукадес, од с.Сингелиќ бр. 17/2, Скопје, против тужениот Реџеп Зекири од с.Руица - Куманово, сега со непознато место на живеалиште, постави привремен
застапник во спорот и тоа адвокат Деловска Весна.
Привремениот застапник во оваа постапка ги има
сите права и должности на законски застапник, кој ќе
ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот.
Овој оглас се објавува на огласната табла во судот
и во "Службен весник на РМ".
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. П.бр.
1696/01.
(29661)
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак
по тужба на тужителот Ненад Ивановиќ од Скопје,
против тужената Тања Ивановиќ со непозната адреса
на живеење.
Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена
од објавување на судскиот оглас во "Службен весник
на РМ" и на огласната табла на судот, или да постави
свој полномошник кој ќе ја застапува во спорот. Во
спротивно, судот ќе и постави времен застапник од
редот на адвокатите во Скопје, кој ќе ја застапува тужената се додека тужената или нејзин полномошник
не се јави во судот.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П.бр.
624/01.
(29806)
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ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, во тек е
постапка за развод на брак по тужба на тужителот Јашар Лејла, против тужениот Јашар Амед со непозната
адреса на живеење. Се повикува тужениот Јашар Амет во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој
оглас да се јави во судот или да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси ќе
ги застапува привремениот старател адвокат Мирче
Ристовски од Скопје, кој со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје е
поставен за привремен старател.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1958/01.
(29664)
Пред овој суд во тек е постапка за надомест на
штета по тужба на тужителот Суловска Кимета од
Скопје, против тужените АДОР "МАКЕДОНИЈА" од
Скопје и Ули Каба од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.
Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена
од објавувањето на огласот во судот или во истиот
рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во
спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник
кој ќе ги застапува неговите интереси со до правосилното завршување на постапката пред овој суд.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П.бр.
2553/01.
(29756)
Пред овој суд е заведен спор по тужба на тужителите Ленка Ивановиќ, Виолета Мустачка, Пешиќ Лила сите од Скопје, против тужените Трајковска Вита,
Трајковски Александар, Хопстандилс Јасминка сите
со непозната адреса во Шведска.
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Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30
дена по објавувањето на овој оглас и во истиот рок да
ја достават својата точна адреса на живеење.
Доколку тужените не се јават во определениот рок
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси во постапката.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. П.бр.
2086/01.
(29889)
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен
спор за утврдување право на сопственост, по тужба на
тужителката Нивичка Стоја од Скопје, против тужените Беќири Рувида, Муслиов Назми од Скопје, како
и против Муслиов Исмет, Реџепи Пембе, Малиќи Халида сите од Скопје, со непозната адреса на живеење.
Вредност на спорот 20.000,00 денари.
Се повикуваат тужените Муслиов Исмет, Реџепи
Пембе и Малиќи Халида да се јават во овој суд и да
достават адреса на живеење во рок од 15 дена од денот
на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истите
ќе им биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси пред овој суд се до правосилно окончување на постапката.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П.бр.
1848/01.
(29546)
О С Н О В Е Н СУД ВО ВЕЛЕС
Основниот суд во Велес во парничниот предмет П.
бр. 809/01 по предлог на тужителот Цуцак Сафет од с.
Горно Оризари, против тужените Цуцак Мустафа и
Шаини Зулбеат, двајцата со непознато место на живеење и престојување. З а привремен застапник на тужените им е поставен стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Валентина Перчинкова - Стојанова.
Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужените или нивниот полномошник не
се јават во судот, односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.
Од Основниот суд во Велес, П.бр. 809/01.
(29741)
О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР _
Пред овој суд по предлог на предлагачот Ѓорѓевски Крсте од Гостивар, ул."Гоце Делчев" бр. 64/66 се
води постапка за прогласување на исчезнато лице за
умрено и тоа лицето Марица Ѓорѓеска родена на
03.11.1943 година во с.Орланци - кичевско, од татко
Методија и мајка Славка Стефановски.
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето
Марица Ѓорѓеска во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на
огласната табла на судот да се јави во Основниот суд
во Гостивар.
Судот истовремено ги повикува сите лица кои
знаат нешто за нејзиниот живот тоа да го соопштат на
овој суд. По истекот на рокот од 3 месеци доколку повиканото лице не се јави пред овој суд ќе се смета за
исчезнато.
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 83/01. (29442)
Пред овој суд по предлог на предлагачот Адем
Јилдирим од с.Врапчиште - гостиварско, се води постапка за докажување на смртта на лицето Саиде Алији од с.Врапчиште - гостиварско, родена на 15.06.1939
година во с.Врапчиште, од татко Ештреф и мајка Мунуре Мустафи.
Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Саиде Алији во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла
на судот да се јави во Основниот суд во Гостивар.
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Судот истовремено ги повикува сите лица кои
нешто знаат за нејзниниот живот тоа да го сторат
пред овој суд. По истекот на рокот од 15 дена доколку
повиканото лице не се јави пред овој суд ќе се смета
дека е умрено.
Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.208/01. (29448)
О С Н О В Е Н СУД ВО ДЕЛЧЕВО
Пред Основниот суд во Делчево се води спор за
развод на брак, по тужбата на тужителот Димитровски Влатко од Делчево, против тужената Јорданка
Димитровска - Толевска од с.Мородвис, со непозната
адреса во странство.
Се повикува тужената 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 тужената ќе и биде поставен
привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката по овој
спор.
Од Основниот суд во Делчево, П.бр. 371/01. (28802)
О С Н О В Е Н СУД ВО К А В А Д А Р Ц И
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за
развод на брак помеѓу тужителот Ничевска Анета од
Кавадарци, ул."ЈНА" бр. 104/6 и тужениот Ничевски
Ричард - Рики од с.Љубојно - Ресен, сега со непознато
престојувалиште во странство.
Судот на тужениот му назначи привремен застапник а тоа е адвокатот Костова Цвета од Кавадарци,
која ќе го застапува пред овој суд. Се повикува тужениот да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.
Доколку во овој рок тужениот или неговиот полномошник не се јават во судот истиот се предупредува
дека назначениот привремен застапник ќе ги застапува во постапката по овој предмет се додека тужениот
или неговиот полномошник не се појават пред судот,
односно се додека органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.
Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.131/01.(29108)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во граѓанскиот предмет П.бр. 7/01, по поднесена тужба од
тужителите Ристовска Македонка и други од Кавадарци, против тужениот Ристовски Ристо од Кавадарци, а
кој сега живее во НР Бугарија, а е со непозната адреса, во предметот за утврдување на сопственост на стекнат имот во брак. З а привремен застапник на тужениот се определува Петковска Елизабета адвокат од
Кавадарци, кој како привремен застапник ќе го застапува тужениот и ќе ги штити неговите интереси се додека истиот или негов полномошник не се јави во судот, за да ги преземе дејствијата по поднесената тужба.
Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 7/01. (29750)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во граѓанскиот предмет П.бр. 374/01 по поднесена тужба на
тужителите Зафирова Сабина и Зафирова Александра од Кавадарци, против тужениот Еминов Музафер
од Кавадарци, кој се наоѓа на времена работа во Шведска, а е со непозната адреса. З а времен застапник на
тужениот се определува Костов Киро адвокат од Кавадарци, кој како привремен застапник ќе го застапува тужениот и ќе ги штити неговите интереси се додека истиот или негов полномошник не се јави пред судот, за да ги преземе дејствијата по поднесената тужба
за законска издршка.
Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр.374/01.(29751)
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Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постапка за долг и тоа по тужбата на тужителот Новевски
Новица од Кавадарци, ул."Ѓуро Салај" бр. 16, против
тужените Никотранс-експорт од Ваташа, ул."Пане
Мешков" бр. 12 и Илиевски Николчо како сопственик
на фирмата со истата адреса. Вредност на спорот
101.371,00 денари.
З а привремен застапник на тужените кои се се непозната адреса на живеење и престојување во СР Германија, се поставува Благој Кичев адвокат од Кавадарци.
Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник и ќе ги врши се додека
тужените не се појават пред судот, односно додека од
органот за старателство не им биде поставен старател.
Од Основниот суд во Кавадарци.П.бр.375/00.(29900)
О С Н О В Е Н СУД ВО К И Ч Е В О
Пред Основниот суд во Кичево заведена е постапка за докажување на смрт по предлог на предлагачката Радмила Коневиќ од Белград, СР Југославија.
Вредност на спорот неопределена.
Се повикува лицето Ангелина Коневиќ од с.Крапа,
М.Брод од татко Ѓоре и мајка Велика, како и секое
друго лице што знае за нејзниниот живот да се јави во
Основниот суд во Кичево во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, а по истекот на определениот
рок истата ќе се огласи за умрена.
Од Основниот суд во Кичево, ВПП.бр. 146/01.
(28882)
О С Н О В Е Н СУД ВО К О Ч А Н И
Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба
за долг, од тужителката Милка Пачарска од Кочани,
ул."Лазар Андонов" бр. 49, против тужениот Фиданчо
Гоцев од с.Ѕвегор - Делчево, со непозната адреса на
живеење во Италија. Вредност на спорот 100.000,00
денари.
Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд
во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги
штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го
стори ќе му биде поставен привремен застапник дипломиран правник со положен правосуден испит Сузана Спасова - стручен соработник во Основниот суд во
Кочани, кој ќе ги штити неговите права и интереси до
окончување на постапката.
Од Основниот суд во Кочани, П.бр.535/01. (29745)
О С Н О В Н И О Т СУД ВО К У М А Н О В О
Пред овој суд е поведена парнична постапка за
развод на брак по тужба на тужителката Станковиќ
Валентина од Куманово, ул."Лесковачка" бр. 20, против тужениот Станковиќ Зоран од Куманово со непознато престојувалиште во СР Југославија. Вредност
на спорот неопределена.
З а привремен застапник на тужениот се назначува
адвокат Љубинка Јакимовска од Куманово која ќе ги
има сите права на законски застапник во оваа постапка и ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно
се додека Центарот за социјална работа не го извести
судот дека назначил старател.
Од Основниот суд во Куманово, VI.П.бр. 1168/01.
(29441)
Пред Основниот суд во Куманово во тек е постапка за поништување на потврда за издадени акции под
бр. 409 на име Лазаревски Марјан од Куманово и тоа
на 33 акции со номинална вредност од 50 германски
марки, која потврда е издадена од "Козјак" АД Куманово, а која постапка се води по барање на Лазаревски
Марјан од Куманово.
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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 постапка како и да го извести судот за лицето кое ја држи
потврдата во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот. Во спротивно, потврдата ќе биде поништена.
Од Основниот суд во Куманово. Р.бр. 38/01. (29117)
Пред овој суд заведен е извршен предмет У.бр. 137655/2001 по предлог на доверителот Љубиша Филиповиќ од Куманово, застапуван од полномошникот адвокат Славе Илиески од Куманово, против должникот
Нада Филиповиќ од Куманово, сега во странство со
непозната адреса, за наплата на парично побарување
во износ од 99.179,71 ДЕМ со камата сметана од
14.06.1993 година, па до конечна исплата и процесни
трошоци во износ од 115.320,00 денари со З З К сметано од 21.03.2001 година до конечна исплата врз основа
на извршна исправа-правосилна пресуда П.бр. 1783/90
од 21.03.2001 година во Основниот суд во Куманово.
Во текот на постапката судот утврди дека должничката Нада Филиповиќ од Куманово се наоѓа во странство со непозната адреса, поради што судот согласно член 78 став 2 точка 5, а во врска со член 80 од
З П П согласно со член 13 од З И П , му постави времен
застапник и тоа адвокат Чедомир Атанасовиќ од
Куманово.
Привремениот застапник во постапката за која е
поставен ќе ги има сите права и должности во име и за
сметка на должничката Нада Филиповиќ од Куманово, се додека должничката не се појави пред судот.
Од Основниот суд во Куманово, I.бр. 13-7655/01.
(29451)
О С Н О В Е Н СУД ВО СТРУМИЦА
Пред Основниот суд во Струмица, тече постапка
со правен основ, долг, по тужба на тужителот Цветанка Ристова од Струмица, ул."Борис Поп Димитров"
бр. 30, против тужениот Галев Ицо од с.Сачево со непозната адреса во Швајцарија. Вредност на спорот
4000 ДМ.
Бидејќи тужениот не се јавува на расправите во
судот и е со непозната адреса на престојување во Швајцарија, истиот се повикува во рок од 30 дена сметано
од денот на објавувањето да се јави во судот и достави
точна адреса со место на живеење и престојување,
како би можело да се води постапката. Во спротивно,
на истиот ќе му биде определен застапник за водење и
довршување на постапката.
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.1662/00.
(28558)
О С Н О В Е Н СУД ВО ТЕТОВО
Пред овој суд се води спор за поништување на договор за доживотна издршка по тужба на тужителот
Бојан Јаковчевски од Скопје, ул."Дурмиторска" бр.
31, против тужените Ванчо Крстевски и Валентина
Крстевска од САД со непозната адреса.
Се повикуваат тужените да се јават во Основниот
суд во Тетово во рок од 30 дена. Во спротивно, на тужените судот ќе им определи привремен застапник кој
ќе ги застапува нивните права и интереси во постапката се до окончување на истата.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 467/01. (28794)
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за
развод на брак по тужба на тужителот Нуредини Реџеп од с.Доброште - Тетово, против тужената Тереза
Нуредини - Пецани со непозната адреса во Шведска.
Се повикува тужената во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди
свој полномошник, а по истекот на овој рок на истата
ќе и биде поставен времен старател преку Центарот
за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува нејзините интереси.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 796/01. (29742)
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Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителот Хајдари Хилмиљазим од с.Стримница, општина Желино, против
тужениот Даути Меди Абдулаким од с.Стримница, општина Желино, сега со непозната адреса во странство.
Се повикува тужениот да се јави пред Основниот
суд во Тетово или пак да определи негов полномошник кој ќе ги штити неговите права во постапката, доколку истиот тоа не го стори во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас ќе му биде назначен времен
старател кој ќе ги штити неговите права во текот на
постапката се до окончување на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 761/01. (29743)
Пред овој суд се води постапка за утврдување право на сопственост по тужба на тужителот Зибери Сулејман Феми од с.Желино, против тужениот Џеладини
Бакија Акиф од с.Желино, сега со непозната адреса во
странство.
Се повикува тужениот да се јави пред Основниот
суд во Тетово или пак да определи негов полномошник кој ќе ги штити неговите права во постапката. Во
спротивно, судот преку Центарот за социјални работи
во Тетово ќе му назначи старател кој ќе го застапува
во текот на постапката се до окончување на спорот.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 757/01. (29744)
Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот
Османи Локман Осман од с.Радиовце, против тужениот Мухареми Есат од с.Пирок, сега со непозната адреса во Р.Турција.
Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано
од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот и ја посочи неговата точна адреса, или да назначи
свој полномошник. Во спротивно судот преку ЦСР Тетово ќе бара одредување на времен старател кој ќе
се грижи за правата на тужениот до правосилното
окончување на постапката.
Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 634/01. (29746)
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка
за прогласување на смртта на лицето Тихе Бахтири
родена на 01.10.1921 година, во с.Вата, Урошевац СРЈ, а живеела во Тетово на ул."Илинденска" бр. 181,
а по предлог на предлагачот Решати Мишти од Тетово.
Се повикува лицето Тихе Бахтири да се јави во
судот или секој друг што знае за нејзниот живот во
рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, по истекот на тој
рок исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 625/01. (29748)
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка
за утврдување на смртта на лицето Шаќир Абдулбаки
Илази од с.Групчин - Тетово, роден во с.Групчин, а по
предлог на предлагачот Мурат Абдулбаки од с.Групчин.
Се повикува лицето Шаќир Абдулбаки Илази од
с.Групчин да се јави пред Основниот суд во Тетово
или секој друг што знае за неговиот живот во рок од
30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, доколку во тој рок не се јави никој судот ќе ја утврди смртта на лицето Шаќир
Абдулбаки Илази од с.Групчин.
Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 610/01. (29749)
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3528/01, од 27.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02021998?-7-11-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за
застапување на Јавно претпријатие Службен весник
на Република Македонија ц.о. Скопје, бул."Партизански Одреди"бр. 29.
Се брише: Кокан Лазаревски - в.д. директор и одговорен уредник на Јавното претпријатие Службен
весник на Република Македонија ц.о. Скопје, ќе застапува и потпишува без ограничување.
Се упишува: Крум Коцарев, директор и одговорен
уредник на Јавното претпријатие Службен весник на
Република Македонија ц.о. Скопје, ќе застапува и потпишува без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3528/01.
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 394/01, од 16.11.2001 година, во регистарската
влошка бр. 1-1352-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на ОП ВОДОСТОПАНСТВО "ВАРДАР" Скопје ул."Даме Груев" бл. II, лок. 5.
Се брише Томаки Сечковски, се запишува Иван
Ставрев - директор.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
394/2001.
(29048)
Основниот суд Битола во Битола, со решението
Трег. бр. 1876/99, од 28.06.1999 година, во регистарската влошка бр. 008032 Битола, го запиша во трговскиот
регистар претворањето во ДООЕЛ на Трговското
друштво за транспорт и трговија Велески Милан ШВРГА ТРАНС - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул."Момчило Јорданоски" бр. 247.
Седиште: Охрид, ул."Момчило Јорданоски" бр. 247.
Содружник: Велески Милан со изјава од 16.06.1999
година.
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1,
50.40/2, 50.40/4, 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, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51,
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,
52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 63.21, 63.30, 63.40; -Откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки,
надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт.
Друштвото во прометот со трети лица настапува
во свое име и за своја сметка - полни овластувања.
Друштвото во прометот со трети лица одговара со
целокупниот свој имот - полна одговорност. Лице овластено за застапување на друштвото - управител Велески Милан. Основната главница изнесува 26676
ДЕМ во денарска противвредност од 826.956,00 денари
во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр.
1876/1999.
(29737)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2919/01, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02004552?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намерувано намалување
на основната главница на Друштвото за производство,
промет и услуги МИНАСТАРТ Ѓорѓи и Гордана ДОО
експорт-импорт Скопје ул."Елисије Поповски" бр. 43,
Скопје.
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Упис на намерувано намалување на основната
главница на Друштво за производство, промет и услуги МИНАСТАРТ Ѓорѓи и Гордана ДОО експорт-импорт Скопје ул."Елисије Поповски" бр. 43, Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2919/2001.
(28579)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 1143/2001, од 08.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02018179?-3-01-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Трговското друштво за промет на големо
и мало ЕУРОКОМ ГРУПА, МТА и Драго ДОО експорт-импорт Скопје, кеј."13-ти Ноември" кула. 4 1/1,
Скопје.
Основната главница на Друштвото се зголемува и
изнесува 1.250.000,00 денари или 20.511 ЕУР.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
1143/2001.
(28580)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3087/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02004528?-3-03-000, го запиша во
трговскиот регистар усогласувањето на основната
главница на Друштвото за производство, трговија и
услуги ДАЛАС-КОМПАНИ експорт-импорт Зекирја
и др. ДОО ДТЦ Мавровка Ламела Ц кат 3 бр. 14,
Скопје.
Се врши усогласување на висината на основната
главница со конверзија на ДЕМ во ЕУР согласно член
722-а од ЗТД.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3087/2001.
(28582)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3086/2001, од 08.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02018485?-3-03-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Друштвото за производство, внатрешен и
надворешен трговски промет ИЦОТЕХ, ДОО извозувоз ул."Даме Груев" бр. 7 блок IV, Скопје.
Се зголемува основната главница за 1.272.500 ЕУР
во противвредност од 78.895.000,00 денари.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3086/2001.
(28583)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
Срег. бр. 264/2001, од 05.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-69867-0-0-0, ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапување, зголемување на основачкиот влог на Приватната
здравствена организација Аптека КИРАНА бул."Јане
Сандански" ТЦ Јане Сандански А-2 лок. 93 приземје,
Скопје.
Се менува лице овластено за застапување и зголемување на основната главница: Се брише: Љупка Ристовска - директор со неограничени овластувања. Се
назначува: Кристина Тосевска - директор со неограничени овластувања. Пречистен текст гласи: Кристина
Тосевска - директор со неограничени овластувања.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр.
264/2001.
(28585)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3164/2001, од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 8-02000412-000-03, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Трговското друштво за производство на
алат, трговија и услуги "СВЕМЕК" ДООЕЛ, Лазар
Гацов експорт-импорт Скопје, ул."Благоја Стефковски" бб.
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Основната главница на друштвото се зголемува за
4.705.700,00 денари или 77.140 ЕВРА.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3164/2001.
(28586)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3058/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02003078?-3-03-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Трговското друштво за производство, трговија и услуги КРИВАТЕКС Џерома ДОО Скопје
ул."Варшавска" бр. 1, Скопје.
Трговско друштво за производство, трговија и услуги КРИВАТЕКС Џерома ДОО Скопје ул."Варшавска" бр. 1, Скопје. Со Одлука на содружниците на
друштвото од 17.09.2001 година зголемена е основната
главница на друштвото со дополнително вложување
од страна на содружникот Џерома (Лондон) Лимитид.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3058/2001.
(28587)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3072/2001, од 07.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02014120?-8-03-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница и проширување на дејноста на Друштвото
за производство, промет КИМ Славчо увоз-извоз ДООЕЛ Неготино ул."Партизанска" бр. 22.
Основната главница на друштвото се зголемува за
768.000,00 денари или 12.728 ЕВРА.
Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: 15.11, 15.20, 15.41, 15.42, 15.43, 15.61, 15.62,
15.71, 15.72, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86,
15.88, 15.89, 15.92, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98/1, 25.13,
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.21, 29.53, 37.20, 51.11, 51.16,
51.17, 51.19, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44,
51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.23, 55.30/1, 55.30/2,
55.51.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3072/2001.
(28603)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2534/2001, од 25.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025228?-3-01-000, го запиша во
трговскиот регистар пристапувањето на содружникот
и зголемувањето на основната главница на Друштвото за застапување, трговија на големо и мало КОДИМ
ДОО увоз-извоз Скопје ул."Првомајска"бб, Скопје.
Во друштвото пристапува содружникот Павловска
Жаклина од Скопје со одлука од 10.10.2001 година. Основната главница се зголемува и изнесува 8.731.400,00
денари или 143.254 ЕУР.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2534/2001.
(28604)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3297/2001, од 14.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041536?-4-03-000, ја запиша во
трговскиот регистар конверзијата на основната главница на Друштвото за производство, инженеринг и
промет МЕТАЛ ИСТОК АД ул."Индустриска" бб,
Скопје.
Се врши усогласување на основната главница со
конверзија на ДЕМ во ЕУР.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3297/2001.
(28605)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3298/01, од 13.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 020415507-8-09-000, го запиша во тр-
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говскиот регистар усогласувањето на основната главница на Друштвото за хотелски услуги АРКА ДООЕЛ ул."Битпазарска" бр. 90 влез 2, Скопје.
Се врши усогласување на основната главница со
конверзија на ДЕМ во ЕУР.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3298/2001.
(28606)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2595/01, од 25.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02003515?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач, конверзија на ДЕМ во ЕВРА на вредноста на основната
главница и промена на управител на Трговското
друштво за истражување, инженеринг, производство,
трговија и услуги Б И О ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје бул."Партизански одреди" бр.
117/2-1.
Од Трговското друштво истапува содружникот Сотир Гочевски, а пристапува Кунгуловски Иван. Со оглед на горенаведеното називот на фирмата гласи: Трговско друштво за истражување, инженеринг, производство, трговија и услуги Б И О ИНЖЕНЕРИНГ
ДОО експорт-импорт Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 117/2-1. Од управител на друштвото: Се брише
Пазарџиевски Владе - управител без ограничување;
Се запишува Кунгуловски Иван - управител без ограничување. Пречистен текст Кунгуловски Иван - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2595/2001.
(28607)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2946/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02020883?-8-09-000, ја запиша во
трговскиот регистар конверзијата на главницата и
проширување на дејноста на Друштвото за проектирање и инженеринг МАРТИС Слободанка ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје ул."14" бр. 3, Радишани.
Се врши конверзија на основната главница во
ЕУР. Се врши промена на овластено лице. Се брише
Радован Трпкоски - управител без ограничување. Се
запишува Слободанка Трпкоска - управител без ограничување.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2946/2001.
(28608)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3008/2001, од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02004507?-8-03-000, ја запиша во
трговскиот регистар замената на основната главница
на Друштвото за производство, трговија на големо и
мало и услуги ГОРГО-КОМЕРЦ Калина ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово ул."Бајрам Шабани" бр. 159.
Се внесува нов дел од основачкиот влог односно
замена и конверзија на основната главница од ДЕМ во
ЕВРА.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3008/2001.
(28609)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 1372/01, од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036040?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на влогот и конверзијата на Друштвото за транспорт, шпедиција, производство и трговија АНО-ШПЕД Ќиро експорт-импорт ДООЕЛ ул."Ќиро Крстев" бр. 85, Неготино.
Друштво за транспорт, шпедиција, производство и
трговија АНО-ШПЕД Ќиро експорт-импорт ДООЕЛ
ул. "Ќиро Крстев" бр. 85, Неготино. Зголемување на
основната главница.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
1372/2001.
(28610)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2779/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040339?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Друштвото за промет на големо и мало
КМ-8.8 Мирко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. "Јане
Сандански" бр. 34/1-12, Скопје.
Се врши зголемување на основната главница на: за
износ од 458.100,00 денари.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2779/2001.
(28611)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 2892/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02014257?-3-09-000, ја запиша во
трговскиот регистар промената на содружник, пренос
на удел и конверзија на основната главница на ДЕМ
во ЕВРА на Друштвото за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 Неим и други увоз-извоз ДОО
с. Дебреше, Гостивар.
Истапуваат содружниците Салии Фадил и Ризвани
Хашиме, а пристапува содружникот Селман Хусеини
и пренос на удел. Конверзија на основната главница
од ДЕМ во ЕВРА.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
2892/2001.
(28612)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3299/2001, од 13.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02021373?-8-03-000, ја запиша во
трговскиот регистар промената-зголемување на основната главница на Друштвото за производство, трговија, услуги, транспорт и шпедиција АМОР КОМП А Н И ДОО увоз-извоз, ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 72,
Скопје.
Се зголемува основната главница на друштвото за
25.565,00 ЕУР односно 1.559.500,00 денари, основачки
влог на Кенан Каратас од Р.Турција, така да сега
вкупно изнесува 174.140,60 ЕУР односно 10.622.600,00
денари.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3299/2001.
(28613)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3156/2001, од 02.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02030061?-3-01-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот
влог на Друштвото за туризам, трговија, транспорт и
услуги СКИППЕР Јагода и други ДОО Скопје ул."Народен Фронт" ТЦ Капиштец I кат л. 19.
Основната главница се зголемува за 471.800,00 денари или 7.700 ЕУР.
Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3156/2001.
(28614)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3066/2001, од 31.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02040622?-8-01-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
главница на Трговското друштво за промет и услуги
КАРЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул."Кирил и
Методиј" бр. 18.
Основната главница се зголемува и
изнесува
1.152.900,00 денари или 18.900 ЕВРА.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3066/2001.
(28615)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3105/2001, од 31.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007926?-3-03-000, го запиша во
трговскиот регистар зголемувањето на основната
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главница на Друштвото за производство и промет на
женска и машка конфекција и кожна галантерија ФОК А Б О Фоте и Борис ДОО експорт-импорт Скопје
ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 50.
Се врши зголемување на основната главница на
друштвото за износ од 7.391.500,00 денари.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3105/2001.
(28617)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3237/2001, од 08.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041589?-8-01-000, ја запиша во
трговскиот регистар промената на управител и конверзија на основната главница на Друштвото за трговија и услуги ГАРДЕНИЈА -Р.Р ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул."Тајмишка" бр. 9а, Скопје.
Се брише досегашниот управител Соколовски
Атанас, а се запишува новиот управител Добревска
Александра.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3237/2001.
(28618)
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението
П.Трег. бр. 3142/2001, од 05.11.2001 година, го запиша
во трговскиот регистар усогласувањето на основната
главница на Друштвото за производство, трговија и
услуги А Н И К О С Коста ДООЕЛ увоз-извоз бул."Авној" бр. 104/2-8, Скопје. Се врши усогласување на основната главница со ЗТД со конверзија на ДЕМ во
ЕУР согласно член 722-а од ЗТД.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр.
3142/2001.
(28619)
СТЕ ЧА ЈН И

П О СТА П К И

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II. Ст. бр. 366/01 од 31.10.2001 година,отворена е стечајна постапка над должникот ТД
за трговија на големо и мало "МАКТРАДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО Скопје, ул. "Иво Лола Рибар"
бр. 132 и жиро сметка 40100-601-388358, па истата не
се спроведува и се заклучува.
Оворената стечајна постапка над должникот ТД за
трговија на големо и мало "МАКТРАДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот на претпријатија при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(28784)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 326/01 од 15.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот "УНИВЕРЗАЛ МАРКЕТ" експорт - импорт ЦО. Трговско услужно
претпријатие Скопје, ул. "188" бр. 51, со жиро сметка
40110-601-356359 и регистарска влошка 1-64182-0-0-0
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и
истата не с спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
"УНИВЕРЗАЛ - МАРКЕТ" експорт - импорт ЦО. од
Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението, должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28844)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 314/01 од 15.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за
производство, трговија и услуги "СРМА" увоз - извоз
ДОО Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83-1-30, со жи-

30 ноември 2001

ро сметка 40100-601-167704 и регистарска влошка 125697-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги
"СРМА" од Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението, должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд
Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28788)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение II. Ст. бр. 368/01 од 20.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет , услуги и производство "ТЕВРО - МАК" Владимир и други ДОО увоз - извоз Скопје, бул. "Видое
Смилевски - Бато" бр. 23/1-23, со жиро сметка 40100601-385239 и регистарска влошка 020277797-3-03-000
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и
истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за промет, услуги и производство "ТЕВРО МАК" Владимир и други ДОО од Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(29028)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение III. Ст. бр. 318/01 од 24.10.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие
за промет, производство и услуги "ИНТЕР - МАК"
ЦО. - Скопје, ул. "Михаил Чаков" бр. 7-а/2-12 - Скопје, со жиро сметка 40100-601-120987 и регистарска
влошка 1-16858-0-0-0 при регистарот на Основниот суд
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
ППУ "ИНТЕР - МАК" ЦО. - Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението, должникот да се
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28782)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 349/01 од 21.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за
трговија, забавни активности и услуги "СПИ" Жарко
ДООЕЛ, ул. "Михаил Чаков" бр. 9/6-12, со жиро сметка 40100-601-452455 како и бројот на регистарската
влошка 020278277-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, забавни активности и услуги "СПИ"
Жарко ДООЕЛ се заклучува.
По правосилноста на решението, должникот да се
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот
суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28786)
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со
решение IV. Ст. бр. 367/01 од 21.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ДАЛФИН" Миле Илиевски - такси превозник, ул. "Горѓи
Крапчев" - 27 бр. 4, со жиро сметка 40100-601-402768
како и бројот на регистарската влошка 6-02000243000-06 при регистарот на Основниот суд Скопје I Скопје и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот ТП
"ДАЛФИН" Миле Илиевски - такси превозник, се
заклучува.
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По правосилноста на решението, должникот да се
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот
суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(28785)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I. Ст. бр. 415/01 од 15.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за
трговија на големо и мало "ПИЖЕ" Тони ДООЕЛ, с.
Глуво, Чучер Сандево, со жиро сметка 40100-601173168 и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ПИЖЕ" Тони
ДООЕЛ - с. Глуво, Чучер Сандево и жиро сметка
40100-601-173168, се заклучува.
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и
на огласната табла во судот.
По правосилнаста на решението должникот да се
брише од судскиот регистар кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(29638)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II. Ст. бр. 130/01 од 09.05.2001 година, отворена е стечајна постапка над Друштво за
производство, трговија и услуги "КЕРБЕР" Жарко
ДООЕЛ извоз - увоз Скопје, ул. "Кузман Капидан" бр.
14 и жиро сметка 40120-601-177354 па истата не се
спроведува и се заклучува.
Отворената стечајна постапка над Друштво за
производство, трговија и услуги "КЕРБЕР" Жарко
ДООЕЛ извоз - увоз Скопје, се заклучува.
По правосилноста на решението должникот да се
брише од регистарот на претпријатија при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(29637)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение I. Ст. бр. 351/01 од 10.10.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги МАГНАТ Р.М.Л
Магдалена и Живка експорт - импорт ДОО - Скопје,
ул. "Петре Георгиев" бр. 74 и жиро сметка 40100-601385543 и истата не се спроведува.
Отворената стечајна постапка над должникот
ТДППУ МАГНАТ Р.М.Л Магдалена и Живка експорт
- импорт ДОО - Скопје, ул. "Петре Георгиев" бр. 74 и
жиро сметка 40100-601-385543, се заклучува.
Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и
на огласната табла во судот.
По правосилноста на решешението должникот да
се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(29639)
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.
226/01 од 14.11.2001 година, над ПП "ГЕЦО - ТРАНС"
с. Слепче, Демир Хисар, дејност трговија, со жиро
сметка 40301-601-82838 при З П П Филијала Битола,
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја
заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(29090)
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.
247/01 од 14.11.2001 година, над ДООЕЛ "ТРАНС ПРОМЕТ" с. Обедник, Демир Хисар, дејност превоз и
трговија, со жиро сметка 40301-601-22480 при З П П Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја
спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(29091)
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Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.
253/01 од 20.11.2001 година, над Трговско услужно и
производно друштво "КРМАРОВСКИ" од Битола,
ДООЕЛ ул. "Ј. Мурџевски" бр. 22, со дејност трговија
и жиро сметка 40300-601-11919 при З П П - Битола,
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(29461)
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр.
209/01 од 21.11.2001 година, над ДООЕЛ "ПАЦИФИК
ПРОМЕТ" Битола, ул. "Анести Пановски" бр. 15 дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-11919 при
З П П - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но
не ја спроведе и ја заклучи.
Од Основниот суд во Битола.
(29462)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 68/01 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник ДПУТ
"МИКС" Младен ДООЕЛ увоз - извоз Кавадарци, ул.
"Илинденска" бр. 117-12, но истата не се спроведува
поради немање имот на должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29464)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 69/01 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник ППТУ
"ИГАЛ" ДОО извоз - увоз Кавадарци, ул. "Едвард
Кардељ" бр. 6-1/9 но истата не се спроведува поради
немање имот на должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29466)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 70/2001 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник ПУТП
"ПЕТРОЛ - ТРЕЈД" извоз - увоз ЦО Кавадарци, ул.
"Илинденска" бр. 16, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29467)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 65/01 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник УТП
"ПЕЛА" ЦО експорт - импорт Кавадарци, ул. "Пано
Мударов" бр. 11, но истата не се спроведува поради
немање имот на должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29469)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 66/01 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник трговец
поединец - колонијал "ДАВИД" Јован Радомир
Давидовиќ ТП с. Тремник - Неготино, но истата не се
спроведува поради немање имот на должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29471)
Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-ние Ст. бр. 71/01 од 16.11.2001 година, е отворена
стечајна постапка над стечајниот должник ПУТ "ПЕР
ТОН" ЦО Кавадарци, ул. "Фруса Чедомирова" бр. 4,
но истата не се спроведува поради немање имот на
должникот.
Од Основниот суд во Кавадарци.
(29472)
Со решение на стечајниот совет при Основниот
суд во Струмица под Ст. бр. 152/01 од 19.11.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот
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ДПТУ "АРТИФЕКС" ДООЕЛ Струмица, со жиро
сметка бр. 41300-601-76407 што се води при З П П
Струмица, но поради немање имот на истиот, стечајната постапка се заклучува.
Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение, со жалба преку овој до Апелациониот суд
во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на истото
во "Службен весник на РМ".
По правосилноста на решението, горенаведеното
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица.
(29092)
Н ОТА РСКИ

О ГЛА С И

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП. бр. 1995 во м.в."Врпчов Пат" класа
4, со површина од 1741м2 заведена во Поседовен лист
бр. 304 за КО Крушеани, за цена од 20.000,00 (дваесет
илјади) денари, сопственост на Граороски Благоја, од
Скопје, ул."Сава Михајлов 2" бр. 2-а и нива класа 4, во
м.в. "Врпчов Пат" класа 4 на КП. бр.1994 со површина
од 1521м2 заведена во Поседовен лист број 94 за КО
Крушеани за цена од 18.000,00 денари сопственост на
Димоска Стојанка од с. Врбјани Прилеп.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го
губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка
ѓорѓиоски" бб.
(28791)
Се продава земјоделско земјиште КП. 610/2, план 4,
скица 11, КО Волково, м.в. "Кремењарник" нива 6
класа, со површина од 500м2 по цена од 110.000,00 денари, сопственост на Поп Георгиева Хрисула.
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот
на бјавувањето писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, а изјавите да ги достават до нотарот
Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15 локал 10,
општина Карпош - Скопје.
(28640)
Се продава земјоделско земјиште: КО. Марена КП.
бр. 593, дел 15, план 005, скица 005, место викано
"Круши" катастарска култура - 11000- нива, класа 5,
со вкупна површина од 2.858м2 и КО Марена КП. бр.
593, дел 15, план 005, скица 005, место викано "Круши" катастарска култура - 14100 - лозје, класа 4, со
вкупна површина од 2.080м2 сопственост на Лазар Захариев од Кавадарци, за цена од 50.000 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да
се изјаснат за прифаќањето 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.
(29093)
Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП.
1321 на место викано "Каменче" класа 4, со површина
од 2124 мкв, заведена во Поседовен лист бр. 1046 за
КО Љубојно, сопственост на продавачот Алабаковски
Ламбро Љупчо од Ресен, за цена од 50.000,00 денари.
Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
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тето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да
се изјаснат за прифаќањето 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,
Ресен.
(29096)
Се продава земјоделско земјиште што претставува
КП. 296 нива во м.в. "Крива Бара" класа 3, со површина од 1.07.00 ха, КП. 990 нива во м.в. "Долно Јамниште" со површина од 1.00.00 ха, заведено во Поседовен
лист бр. 48, КО Бач, сопственост на Трајче Поповски,
од село Бач, за цена од 400.000 денари.
Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на
парцелите што граничат со горенаведените парцели,
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот
во "Службен весник на РМ" доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават
до нотарската канцаларија на нотарот м - р Божидар
Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 152, Битола.
(29097)
Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино вон, парцела број 2197/4 во место викано "Црвеника"
интензивно лозје со површина од 2040м во КО
Неготино - вон, сопственост на Иванова Драгица од
Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 20, цена на продажба 49.350,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во
спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал
Тито" бр. 138.
(29098)
Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево,
парцела број 1592 во место викано "Авузот" интезивно лозје со површина од 3328м2 во КО Прждово, една
идеална половина од парцела број 184/1 во место викано "Слатина" интезивно лозје со површина од 1734м2
во КО Прждево, една идеална половина од парцела
број. 184/2 во место викано "Слатина" - нива со површина од 1210м2 во КО Прждево, сопственост на Секулов Милорад од Кавадарци, ул. "9-та бригада" бр. 43,
цена на продажба 78.600,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во
спротивно го губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават
до нотарот Бинов гело од Неготино, ул. "Маршал
Тито" бр. 138.
(29099)
Се продава земјоделско земјиште во КО Бесвица,
парцела број 972 во место викано "Модрата Стена" нива со површина од 693м2 во КО Бесвица, парцела
број 986 во место викано "Модрата Стена" - интезивно лозје со површина од 2282м2 во КО Бесвица, сопственост на Маркушев Ристо од Кавадарци, ул. "Кочо
Рацин"бр. 31-А, цена за продажба 31.100,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 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 да се достават
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал
Тито" бр. 138.
(29101)
Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште построено на КП. број 1789, план 10,
скица 30, на место викано "Ограда" нива седма класа,
со вкупна површина од 3484м2 во КО Кучково, сопственост на Трајан Еребически од Скопје, според
Поседовен лист број 764 за КО Кучково, за цена од
80,00 денари, за метар квадратен.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на 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.
(29109)
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 479,
план 9, скица 32, мв. "Село" класа 5, со површина од
685м2 во КО Ново Конско, за цена од 5.000.00 денари и
нива на КП. 474, план 9, скица 32, мв. "Село" во КО
Ново Конско, класа 6, со површина од 2299м2 за цена
од 10.000,00 денари, сопственост на Николов Васил од
Ново Конско.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 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.
(29456)
Се продава земјоделско земјиште: катастарска култура нива на КП. бр. 1888 во мв. "Шаторов Камен"
класа 3, со површина од 2390м2 пасиште на КП. бр.
1889 во мв. "Шаторов Камен" класа 2, со површина од
408м2 нива во мв. Шаторов Камен" класа 4, на КП. бр.
1890, со површина од 4301м2 и лозје на КП. бр. 1891 во
мв. "Шаторов Камен" класа 4, со површина од 1852м2
заведено во Имотен лист бр. 1603 за КО. Прилеп, за
цена од 80.000,00 денари, сопственост по една идеална
третина на: Талески Драган од Прилеп, ул. "Браќа
Шемкоски" бр. 3А, Талески Илија од Прилеп, ул.
"Браќа Шемкоски"бр. 3А и Дамеска Златка од Прилеп, ул. "Вера Циривири" бр. 14.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената
парцела, во рок о 30 дена од денот на објавувањето на
огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го
губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка
Ѓорѓиоски" бб.
(29457)
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Боцевска Данка, им нуди на продажба градина 5 класа, м.в. "Река" од вкупно 290м2, устроено на КП. 863, план 17, скица 53, запишано во ПЛ.
825 за КО Баљани, под следните услови:
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Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од
18.850,00 денари, рокот за плаќање е веднаш на денот
на заверката на договорот кај нотарот, купувачот го
плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на
недвижноста.
Изјавите за прифаќање на понудата, понудите во
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје,
во рок од 30 дена сметано од денот на огласување на
оваа понуда.
(29558)
Сопственикот Крстева Парошка од Скопје, ул. "Џон
Кенеди" бр. 27/3-7 својата недвижност - 1/3 една
идеална третина од нива, класа 3 со површина од
4069м2 во место викано "Долно Поле" на КП 544/3 КО
Бутел, според Поседовен лист број 660, го продава за
200,00 денари 1м2.
Се повикуваат сопствениците и сосопствениците на
граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"
писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го
губат правото на првенство.
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје,
ул. "2-ра Македонска Бригада" бр. 54.
(29642)
Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален
дел од лозје на КП бр. 2884, план 007, скица 029 в. м.
"Кременица" класа 5, со вкупна површина од 12435м2
за цена од 90.000,00 денари заведено на Имотен лист
бр. 2332 за КО Ваташа сопственост на Камче Вешков
од с. Ваташа, Кавадарци, ул. "Данко Дафков" бр. 2.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-сот
до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се
заинтересирани за купување.
(29697)
Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на
КП бр. 2883, план 007, скица 029 в. м. "Кременица"
кла-са 4, со површина од 1282м2 за цена од 10.000,00
денари, заведено на Имотен лист број. 53, за КО
Ваташа, сопственост на Јован Темелков од с. Ваташа,
Кава-дарци, ул. "Данко Дафков" бр. 11.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат
истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7ми Септември" бр. 41, во спротивно, ќе се смета дека
не се заинтересирани за купување.
(29708)
Се продава земјоделско земјиште во КО Виничани,
сопственост на Дураковиќ Џемаил од с. Виничани и
тоа култура - нива, прва бонитетна класа, со површина 4376м2 на КП бр. 278, план 005, скица 015, место викано "Бурлатица" заведено во Имотен лист број 35,
КО Виничани, за купопродажна цена од 3.600 ДЕМ во
денарска противвредност.
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките
сопственици, сосопствниците и соседите кои граничат
со земјиштето што се продава, па се повикуваат ис-
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тите доколку се заинтересирани да достават писме-ни
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот
до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. "Панко
Брашнар" бр. 6. Во спротивно, ќе се смета дека не се
заинтересирани за купување на напред наведеното
земјоделско земјиште.
(29712)

вувањето 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 Зорица Пулејкова, бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15, локал 40, Скопје.
(29719)

Се продава земјоделско земјиште, КО Росоман, КП.
бр. 2593, план 045, скица 547, место викано "Страната"
катастарска култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.639м2 и КО Росоман, КП. бр. 2594, план 045,
скица 547, место викано "Страната" катастарска култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.983м2 во
сопственост на Анѓел Несторов од Кавадарци, ул.
"Максим Горки" бр. 2, видно од Имотен лист бр. 205,
издаден од Државениот завод за геодетски работи,
одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од
100,00 денари за еден метар квадратен.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот
на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено
да се изјаснат за прифаќањето 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.
(29716)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 2841,
план 16, скица 42, м.в. "Турски Гробишта" класа 3, со
површина од 3874м2 во КО Миравци, сопственост на
Лиќимов Кирил од Миравци, за цена од 60.000.00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 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, Гевгелија.
(29720)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП. бр. 1659 во м.в. "Река" класа 4, со
површина од 1560м2 заведена во Имотен лист број 209,
за КО Топлица, за цена од 25.000,00 денари, сопственост на Наумоска Атанасова Јелица од Скопје, ул. "Б.
Паровиќ" бр. 12.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено
купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка
Ѓорѓиоски" бб.
(29717)
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 1434,
план 9, скица 21, м.в. "Караорман" класа 3, со површина од 989м2 во КО Гевгелија, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Карагоргиев Драги од Гевгелија.
Се повикуваат заедничките сопственици сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 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.
(29718)
Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште построено на КП број 2228, план 012,
скица 024, на место викано "Бањанска Бразда" катастарска култура 11000, четврта класа, со вкупна површина од 1959м2 во КО Мирковци, сопственост на Кита
Нешовска од Скопје, според Имотен лист број 1116, за
КО Мирковци, за цена од 130,00 денари за метар квадратен.
Се повикуваат заедничкие сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-

Се продава земјоделско земјиште - интезивно лозје
на КП. 1967/11, план 36, скица 83, м.в. "Над Насипот"
класа 3, со површина од 813м2 во КО Градец, сопственост на Митров Љубен од Удово, за цена од 24.000,00
денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 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.
(29721)
Се продава 100/800 идеален дел од земјоделско земјиште - нива на КП. 5824/1, план 36, скица 121, м.в.
"Катиници" класа 4, со површина од 11646м2 во КО
Богданци, сопственост на Прошев Иван од Богданци,
за цена од 10.000,00 денари и 100/800 идеален дел од
земјоделско земјиште - нива на КП. 5824/1 план 36,
скица 121, м.в. "Катинци" класа 4, со површина од
11646м2 во КО Богданци, сопственост на Прошев Мито од Богданци, за цена од 10.000,00 денари.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето 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.
(29722)
Се продава 2/5 од идеален дел од 2/3 од земјоделско
земјиште катастарска култура нива на КП. бр. 999, во
м.в. "Висови" класа 2, со вкупна површина од 6751м2
заведено во Поседовен лист број 445, за КО Обршани,
за цена од 30.000,00 денари, сопственост (2/3) на Пулеска Велика од Прилеп, ул. "Браќа Бешироски" бр. 38.
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со горенаведената
парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето
на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го
губат правото на првенствено купување.
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка
Ѓорѓиоски бб.
(29723)
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МА ЛИ О ГЛА СИ
Се огласуваат за неважни следниве документи:
Пасош бр. 101930/93 издаден од УВР - Скопје на име
Петрушевски Боге, ул. "Д.Тасковиќ" бр. 45/1-39, Скопје.
(29439)
Пасош бр. 1071538/98 на име Џемаили Таџедин, Тетово.
(29459)
Пасош бр. 0648823/95 издаден од ОВР - Струмица на
име Ѓузелова Петар Вера, ул. "Ацо Шопов" бр. 33/6,
Струмица.
(29463)
Пасош бр. 573645/95 издаден од УВР - Скопје на име
Ессамет Качар, ул. "В.Чернодрински" бр. 17, Скопје.
(29557)
Пасош бр. 0954055/97 издаден од УВР - Струмица на
име Ѓоргиева Тодора, с.Градско Балдовци, бр. 70, Струмица.
(29561)
Пасош бр. 1020081/97 издаден од УВР-Скопје на име
Разије Сефедини, с. Петровец, Скопје.
(29615)
Пасош бр. 1441026/00 издаден од УВР - Куманово на
име Младеновски Миле, ул."13" бр. 15, н. Игор Тричковиќ, Куманово.
(29616)
Пасош бр. 253122/94 издаден од УВР - Тетово на име
Зендел Исмаили, с. Синичане, Тетово.
(29617)
Пасош бр. 011733 издаден од УВР-Скопје на име Јанковиќ Горан, ул. "Ужичка Република"бр. 8-а, Скопје.
(29618)
Пасош бр. 1278416 издаден од УВР - Скопје на име
Сами Халим, ул. "Менделеева" бр. 22, Скопје. (29620)
Пасош бр. 991697/97 издаден од УВР - Скопје на име
Едит Рустем, ул."7-ми Јули" бр. 71, Скопје.
(29621)
Пасош бр. 1233020/99 издаден од УВР-Скопје на име
Куртиш Куртиши, с. Ласкарци, Скопје.
(29622)
Пасош бр. 0048424 издаден од УВР - Скопје на име
Дервиш Кујтим, с. Радуша, Скопје.
(29650)
Пасош бр. 874585/96 издаден од УВР - Скопје на име
Нуха Азировиќ, с. Коњари, Скопје.
(29652)
Пасош бр. 995303/97 издаден од УВР - Тетово на име
Шабани Неад, с. Копанце, Тетово.
(29654)
Пасош бр. 1352936/00 издаден од УВР-Скопје на име
Јонуз Врбани, с. Грчец, Скопје.
(29655)
Пасош бр. 091019/93 на име Алији Исен, Гостивар.
(29769)
Пасош бр. 967318 на име Никола Митревски, ул. "С.
Арсов" бр. 9, Ресен.
(29772)
Пасош бр. 661463 на име Бајрами Асије, с. Зајас, Кичево.
(29773)
Пасош бр. 1311769 на име Беќири Зетмире, с.Долна
Бањица, Гостивар.
(26208)
Пасош бр. 1342098/99 издаден од УВР-Тетово на име
Емини Африм, с. Добарце, Тетово.
(29805)
Пасош бр. 1005475/97 издаден од УВР-Скопје на име
Ангеловски Звонко, ул. "Скупи" а бр. 1, Скопје. 29808
Пасош бр. 248376/94 издаден од УВР - Тетово на име
Бјрами Хашим, с. Селце, Тетово.
(29809)
Пасош бр. 245383/94 издаден од УВР - Тетово на име
Хашим Беќири, с. Чифлик, Тетово.
(29820)
Пасош бр. 1225258 издаден од УВР - Тетово на име
Ќамили Шериф, с. Нераште, Тетово.
(29821)
Пасош бр. 1065618/98 издаден од ОВР-Струга на име
Зута Бурим, Струга.
(29848)
Пасош бр. 0714833 на име Касапова Лидија, ул."Илинденска" бр. 36, Гевгелија.
(29849)
Пасош бр. 02904345 на име Џафер Џаферов, с. Црник, Берово.
(29851)
Пасош бр. 1465276 на име Лала Фестим, ул. "Ј. Сандански" бр. 112/4, Тетово.
(29854)
Пасош бр. 963652 на име Даути Ќилије,Тетово.29855
Пасош бр. 0308161/94 издаден од УВР-Тетово на име
Мухамед Асани, с. Теарце, Тетово.
(29856)
Пасош бр. 306091/01 на име Шабани Адвије, с. Лакавица, Гостивар.
(29857)
Пасош бр. 1153096 на име Ајдари Албиона, Дебар.
(29868)
Пасош бр. 1449045/00 издаден од УВР-Скопје на име
Реџеповски Ариф, с. Мојанце, Скопје.
(29870)
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Пасош бр. 1160369 на име Демирова Такиче, ул. "Р.
Пат" бр. 192, Штип.
(29871)
Пасош бр. 116493 на име Војак Маријана, Охрид.
(29874)
Пасош бр.177138/94 издаден од УВР-Куманово на
име Цветковски Зоре, ул."11" бр. 5, Бабин Дол, Куманово.
(29882)
Пасош бр. 1483773/00 издаден од УВР-Тетово на име
Гани Авзи, с. Г. Речица, Тетово.
(29901)
Пасош бр. 695011 издаден од УВР-Битола на име Темелковски Борче, ул. "Карпош" бр. 8/3-13, Битола.
(29902)
Пасош бр. 480912/94 издаден од УВР - Скопје на име
Снежана Јовановска, ул. "Ф.Рузвелт" бр.55а-2/28, Скопје.
(29936)
Пасош бр. 1604640 издаден од УВР - Скопје на име
Алили Атула, с. Крушопек, Скопје.
(29941)
Пасош бр. 1073872 издаден од УВР - Скопје на име
Јанкуловски Нинислав, ул. "Букурешка" бр. 85, Скопје.
(29944)
Пасош бр. 661579 издаден од ОВР - Кичево на име
Беџети Наџије, ул. "11-ти Септември" бр. 135, Кичево.
(29946)
Пасош бр. 2407074/94 на име Ислами Хатиџе, ул.
"135" бр. 15, Тетово.
(9291)
Пасош бр. 0281920 на име Малева Фота, ул. "Партизански Одреди" бр. 125/2-13, Скопје.
(29978)
Чекови од тековна сметка бр. 14517644 со бр.
5453436, 5453439, 5453440, 5453442 и 100545 издадени
од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевски
Дамјан, Скопје.
(29440)
Чекови од тековна сметка бр. 10982132 од бр.
0014000791592 до 0014000791596 издадени од Комерцијална банка на име Цветановски Благоја, Скопје.29636
Чекови од тековна сметка бр. 3264190 со бр. 6002175,
6002176 и 6002177 издадени од Поштанска банка АД
Скопје на име Сакалиев Лазар, Скопје.
(29651)
Чекови од тековна сметка бр. 12456424 со бр.3248757
и 13002 издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Начев Кирил, Скопје.
(29665)
Чекови од тековна сметка бр. 10819-41 со бр.3490869,
3490870, 3490871, 3490872, 3490873 издадени од Комерцијална инвестициона банка АД Куманово на име Николовска Сузана, Куманово.
(29829)
Чекови од тековна сметка бр. 4050/11 бр. 736715,
736716 и 736719 издадени од Стопанска банка АД Скопје - Филијала Струга на име Наташа Блажеска, Битола.
(29832)
Чекови од тековна сметка бр. 13939303 од бр.6021797
до 6021802, 1499148, 1499159, 5966450,6021789, 6021790,
6021793 и 6021795 издадени од Комерцијална банка
АД Скопје на име Весна Стаменковска Митковска,
Скопје.
(29850)
Чекови од тековна сметка бр. 13927280 од бр. 549203
до 549206 издадени од Комерцијална банка АД Скопје
на име Емина Нурединоска, Дебар.
(29867)
Чек од тековна сметка бр. 8586837 со бр. 5171264 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марика Петрушевска, Скопје.
(29869)
Чекови од тековна сметка бр. 4325896 со бр. 522067,
522068 и 522069 издадени од Комерцијална банка АД
Скопје на име Митев Митко, Скопје.
(29914)
Чекови од тековна сметка бр. 01022282, 01133881,
01133882, 01133883 издадени од Стопанска банка на
име Грујоски Стефче, Гостивар.
(29924)
Чек од тековна сметка бр. 00290435 со бр.3006077272
издаден од Комерцијална банка на име Димовски Љубомир, Скопје.
(29952)
Работна книшка на име Бесим Агуши, с. Радуша,
Скопје.
(29420)
Работна книшка на име Аки Пајазити, с. Отља, Куманово.
(29444)
Работна книшка на име Бејтула Љутвији, Куманово.
(29445)
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книшка на име Сушица Мушериф Бариза,
(29446)
книшка на име Арифи Кефает,Скопје.29533
книшка на име Јане Зафиров, Скопје. 29547
книшка на име Костовска Даниела, Скопје.
(29630)
Работна книшка на име Џеват Демир, Скопје.(29632)
Работна книшка на име Ничева Верица,Скопје.29633
Работна книшка на име Ничев Стојан, Скопје. 29634
Работна книшка на име Паневска Соња,Скопје.29635
Работна книшка на име Олга Костадиновска,Скопје.
(29643)
Работна книшка на име Ивановски Зоран, Скопје.
(29646)
Работна книшка на име Џиновска Билјана, Скопје.
(29657)
Работна книшка на име Стефановски Тоде, Скопје.
(29659)
Работна книшка на име Жарко Мутовиќ, Скопје.
(29666)
Работна книшка на име Петреска Цвета, с.Србијани,
Кичево.
(29753)
Работна книшка на име Стаменковска Зорка, Виница.
(29757)
Работна книшка на име Стојков Злате,Кочани.29759
Работна книшка на име Стрезоски Гојко, Гостивар.
(29763)
Работна книшка на име Муамер Куриу,Тетово.29765
Работна книшка на име Лумтурие Ибраими, Гостивар.
(29767)
Работна книшка на име Беќим Русити, Кичево.29768
Работна книшка на име Јашароска Лаура, Струга.
(29828)
Работна книшка на име Џемил Идризи,Тетово.29831
Работна книшка на име Трајанка Стојанова, Радовиш.
(29836)
Работна книшка на име Данев Марјанчо, Делчево.
(29840)
Работна книшка на име Јованчев Горан, Делчево.
(29841)
Работна книшка на име Поп Јанева Марија,Делчево.
(29842)
Работна книшка на име Димовски Стојан, Охрид.
(29847)
Работна книшка на име Плушкоски Сашо, Струга.
(29872)
Работна книшка на име Лакалиска Јасминка,Скопје.
(29886)
Работна книшка на име Куртиши Хамзи, Скопје.
(29899)
Работна книшка на име Трајанка Караколева, Скопје.
(29904)
Работна книшка на име Зејнула Елези, Куманово.
(29906)
Работна книшка на име Реџеп Шерифи, с. Оризаре,
Куманово.
(29907)
Работна книшка на име Гилтен Шерифи, с. Оризаре,
Куманово.
(29908)
Работна книшка на име Фазли Фалија, Куманово.
(29909)
Работна книшка на име Османи Газиме, Гостивар.
(29920)
Работна книшка на име Пејковска Менче, Велес.
(29922)
Работна книшка на име Ѓорѓиев Лазар, Неготино.
(29923)
Работна книшка на име Ѓорѓиева Снежана, Штип.
(29925)
Воена книшка на име Атанасовски Трајче, Скопје.
(29628)
Воена книшка на име Цветкоски Владо,Скопје.29629
Воена книшка на име Цветковски Сашко, Скопје.
(29641)
Воена книшка на име Петков Драганчо, Кочани.
(29766)
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Воена книшка на име Илиевски Љупчо, с.Г.Соње,
Скопје.
(29788)
Воена книшка на име Феим Шабановски, Скопје.
(29794)
Воена книшка на име Бекир Селдат, Скопје. (29797)
Воена книшка на име Нерков Трајче Мирослав, Кавадарци.
(29833)
Воена книшка на име Дејанче Ѓорѓиевски, Велес.
(29843)
Воена книшка на име Хасан Неџип, Скопје. (29894)
Воена книшка на име Сефер Бакиов, с.Д.Јаболчиште, Велес.
(29912)
Воена книшка на име Крсто Трајчев, с. Шлегово,
Кратово.
(29919)
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Јане
Сандански" Скопје на име Рамадан Севрџан, Скопје.
(29429)
Свидетелство за 8 одделение на име Дејанов Дејанчо, Радовиш.
(29447)
Свидетелство на име Белули Зедифе, Тетово.(29450)
Свидетелство за 8 одделение на име Локман Шабани, Куманово.
(29452)
Свидетелство на име Максимов Трајче,Кочани.29455
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Борис
Кидрич" с. Глумово - Скопје на име Емине Имери, с.
Глумово, Скопје.
(29623)
Свидетелства за завршено средно образование издадени од ЕТУЦ "Коце Металец" Скопје на име Даројковиќ Смиљан, Скопје.
(29653)
Свидетелствона име Имеров Феим, с. Сливник, Велес.
(29752)
Свидетелство на име Иљбер Неџепи, с. Оризаре, Куманово.
(29754)
Свидетелство на име Митреска Мирјана, Прилеп.
(29755)
Свидетелство за 8-мо одделение на име Бошкоски
Стојмир, с. Лажани, Прилеп.
(29758)
Свидетелство за 8-мо одделение на име А р и ф Себајдин, Штип.
(29762)
Свидетелство на име Фикрете Кадрија,Тетово.29764
Свидетелства за завршено средно образование издадено од гим. "Кочо Рацин" - Скопје на име Стојановски Велимир, Скопје.
(29800)
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Рајко
Жинзифов" Скопје на име Дарко Мицевски, Скопје.
(29826)
Свидетелство на име Демири Раман, с. Камењане,
Тетово.
(29845)
Свидетелство на име Илчо Јанчев, Св.Николе. 29846
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од У М Ц "Никола Шетјн" Тетово на име Ѓорѓефски
Роберт, с. Теарце, Тетово.
(29896)
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафоски
Ибраим, с.Лабуниште, Струга.
(29910)
Свидетелство за 8-мо одделение на име Сулејманоска Илинче, Прилеп.
(29913)
Свидетелство на име Наунов Стамен, Кочани. 29921
Ученичка книшка издадена од ОУ "Крсте Мисирков" Скопје на име Стојановска Даниела, Скопје. 29793
Индекс бр. 6235 издаден од Правен Факултет-Скопје
на име Трпковска Виолета, Штип.
(29564)
Диплома на име Вучковска Васка, Виница. (29760)
Диплома од 3-ти степен на име Банов Васе, Гевгелија.
(29761)
Диплома на име Василевска Јулија, Берово. (29449)
Диплома на име Беќири Денис, Тетово.
(29465)
Диплома издадена од гим. "Никола Карев" - Скопје
на име Јане Зафиров, Скопје.
(29525)
Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"
Скопје на име Димитриевиќ Александра, Скопје.29798
Диплома за завршено средно училиште издадена од
ХТТУ "Димитрија Чуповски" Велес на име Петревска
Василка, ул. "Благој Ѓорев" бр. 61-2/11, Велес. (29837)
Диплома на име Арџанова Ангела, Гевгелија.(29838)
Диплома на име Маческа Јованка, Прилеп.
(29911)
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Здравствена книшка на име Џамбазова Маја, ул.
"114" бр. 74, Велес.
(29454)
Здравствена книшка на име Атанасов Јане, ул."Димко Најдов" бр. 108, Велес.
(29830)
Здравствена книшка на име Страхил Панчевски, Велес.
(29834)
Здравствена книшка на име Илиевски Петре, с. Ореше, Велес.
(29839)
Здравствена книшка на име Менка Тасева, Велес.
(29915)
Здравствена книшка на име Андрејче Пармаков, Велес.
(29917)
АДР дозвола бр. 2047 издадена од Министерство за
сообраќај и врски-Скопје на име Гичев Трајче, с. Владевци, Струмица.
(29844)
Штедна книшка бр. 52067-02 издадена од Стопанска
банка на име Ѓорчев Страшо, Кавадарци.
(29835)
Уверение за положен државен испит за лаборант издадено од Медицински факултет - Скопје на име Лазаров Иван, ул."М.Брицо"бр.3/4, М. Каменица,Делчево.
(29804)
Даночна картичка бр. 4030993135748 издадена од Управа за приходи Скопје на име Харибо ДООЕЛ, Скопје.
(29619)
Даночна картичка бр. 4030994136640 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Бода комерц", Скопје.
Даночна картичка бр. 4030993149480 издадена од Управа за приходи Скопје на име Карголаијн Каргоплан,
Скопје.
(29656)
Даночна картичка бр. 4030991115359 издадена од Управа за приходи Скопје на име Аудиолап,Скопје.29658
Даночна картичка бр. 4030000398366 издадена од Управа за приходи Скопје на име Компис-ДООЕЛ, Скопје.
(29662)
Даночна картичка бр. 4030994258649 издадена од Управа за приходи Скопје на име ДООЕЛ Либор-А,Скопје.
(29663)
Даночна картичка бр. 4030993132463 издадена од Управа за приходи Скопје на име Стом. ордин. Драгица
дент, Скопје.
(29667)
Даночна картичка бр. 4030999387226 издадена од Управа за приходи Скопје на име Слово ДОО, Скопје.
Даночна картичка бр. 4030993152197 издадена од Управа за приходи Скопје на име Бога трејд Душанка
ДООЕЛ, Скопје.
(29770)
Даночна картичка на име "ПАШТРИК - КОМЕРЦ"
СЗД, Куманово.
(29774)
Даночна картичка бр. 4012999109953 на име "БОС"
дизел сервис ДООЕЛ, Кичево.
(29775)
Даночна картичка бр. 5012994100552 на име Сулоски
Аладин, Кичево.
(29776)
Даночна картичка бр. 4030992130050 издадена од Управа за приходи Скопје на име Феротерм,Скопје.29435
Даночна картичка бр. 5030991124610 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ембургер,Скопје.29438
Даночна картичка бр. 4030990152676 издадена од Управа за приходи Скопје на име Голденкомерц, Скопје.
(29443)
Даночна картичка на име "ОСМОНАЈ" Нухи и
Имер - заедничка фурна, Куманово.
(29460)
Даночна картичка на име Здружение на родители на
деца за целебрална парализа, Радовиш.
(29468)
Даночна картичка бр. 4030995338344 издадена од Управа за приходи Скопје на име Анагор, Скопје. (29550)
Даночна картичка бр. 4030993254852 издадена од Управа за приходи Скопје на име Фати 2 Компани, Скопје.
(29556)
Даночна картичка бр. 4030000383393 издадена од Управа за приходи Скопје на име Лио Јовче ДООЕЛ,
Скопје.
(29559)
Даночна картичка бр. 4030993121534 издадена од Управа за приходи Скопје на име Јуниор експорт,Скопје.
(29560)
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Даночна картичка бр. 4030992185032 издадена од Управа за приходи на име ДООЕЛ "КРЊЕВО" Смилевски Зоран, Скопје.
(29624)
Даночна картичка бр. 5030000208196 издадена од Управа за приходи на име ТП "ВИГОР", Скопје. (29625)
Даночна картичка бр. 4030001413040 издадена од Управа за приходи на име "ТОМЕЛ ШПЕД", Скопје.
(29626)
Даночна картичка бр. 4030000395588 издадена од Управа за приходи на име ТПТУ "ТАВЕРНА ФИНЕСТРА", Скопје.
(29627)
Даночна картичка бр. 4030993179656 издадена од Управа за приходи Скопје на име ДТУ "Оки-ком", Скопје.
(29787)
Даночна картичка бр. 5030994140366 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Корона",Скопје.29790
Даночна картичка бр. 4030999373136 издадена од Управа за приходи Скопје на име Електрон инвест, Скопје.
(29792)
Даночна картичка бр. 4030999366636 издадена од Управа за приходи Скопје на име Стом орд. "АК-дент",
Скопје.
(29796)
Даночна картичка бр. 4030996335322 издадена од Управа за приходи Скопје на име Елите ПС,Скопје.29807
Даночна картичка бр. 6030118000003 издадена од Управа за приходи Скопје на име Општина Ѓорче Петров, Скопје.
(29811)
Даночна картичка бр.4030991171720 издадена од Управа за приходи Скопје на име Европска линија, Скопје.
(29815)
Даночна картичка бр. 4030992212790 издадена од Управа за приходи Скопје на име Виа - Комерц, Скопје.
Даночна картичка бр. 4030996128432 издадена од Управа за приходи Скопје на име Емако ДОО, Скопје.
(29853)
Даночна картичка бр. 4022995100604 на име ЈТД
"ТОМИКУ", Пробиштип.
(29859)
Даночна картичка на име Ангеловска Весна, Куманово.
(29860)
Даночна картичка на име Димитриевски Игор, Куманово.
(29861)
Даночна картичка на име Максимовски Љубиша, ул.
"М. Пијаде" бр. 49, Куманово.
(29862)
Даночна картичка на име Витларов Миланчо, Штип.
(29863)
Даночна картичка бр. 5012998103777 на име Филиповска Ванка "ЛИВЕНА", Кичево.
(29864)
Даночна картичка бр. 4027991107339 на име Донев
Ристо, с. Владевци, Струмица.
(29865)
Даночна картичка бр. 4030994209699 издадена од Управа за приходи на име "БИСС" Санде и Иван,Скопје.
(29884)
Даночна картичка бр. 4030992173077 издадена од Управа за приходи на име "КОКИ МЕН КОМЕРЦ",
Скопје.
(29885)
Даночна картичка бр. 4030998344612 издадена од Управа за приходи на име КМФ"ГРАМОС",Скопје.29890
Даночна картичка бр. 5030991120127 издадена од Управа за приходи на име Фризерски салон Арсовска
Љубица, Скопје.
(29892)
Решение на име Наневска Лидија, ул. "11-ти Октомври" бр. 9/2, Велес.
(29858)
Даночна картичка на име "АДА", Штип.
(29873)
Даночна картичка бр. 5030996152477 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Марија Лељохин,
Скопје.
(29893)
Даночна картичка бр. 4030999398503 издадена од Управа за приходи - Скопје на име КК Карпош - Соколи
2000, Скопје.
(29895)
Даночна картичка бр. 4030000401766 издадена од Управа за приходи Скопје на име ДПТУ "Микрон", Скопје.
(29898)
Даночна картичка бр. 5030993114280 издадена од Управа за приходи Скопје на име Зан дуќан "Полена",
Скопје.
(29903)
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Даночна картичка бр. 4030993109860 издадена од Управа за приходи Скопје на име Вир комерц, Скопје.
(29918)
Даночна картичка на име СОС телефон за жени и
деца, Куманово.
(29927)
Даночна картичка бр. 4030993345980 издадена од Управа за приходи Скопје на име ОУ "Лазо Ангеловски", Скопје.
(29932)
Даночна картичка бр. 4030993164225 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Виа - ком, Скопје.
(29935)
Даночна картичка бр. 5030992126188 издадена од Управа за приходи на име ТП "БРИЛИЈАНТ", Скопје.
(29948)
Даночна картичка бр. 4030991140270 издадена од Управа за приходи на име "ИЛИНО-ПРОМЕТ", Скопје.
(29950)
Уверение за радио и ТВ механичар издаден од ДМУ
"8 Септември" Скопје на име Јованов Радослав, Скопје.
(29897)
Престанува со вршење занаетчиска дејност на име
Урумовски Киро, ул. "Ѓ.Попхристов" бр. 5 б, Скопје.
(29934)
ЈА В Н И

ПОВИЦ И

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни
работи, објавува
ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 34/2001
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република
Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на набавката
Колективно осигурување за припадниците на Министерството за внатрешни работи од последици на
смрт поради несреќен случај, траен инвалидитет и
смрт од болест во 5 степени на ризик.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или
физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност
со набавката. На повикот може да се јави и група на
понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
1. Назив на понудувачот.
2. Висина на месечната премија и висината на осигурената сума по осигурено лице.
3. Рок на исплата во наведениот рок.
4. Гаранции за исплата во наведениот рок.
5. Начин на плаќање.
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):
1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за
платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр.
32/98) во оригинален примерок или копија заверена од
нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес
на ликвидација, издадена од судовите.
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3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење
на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.
IV. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:
- висина на премијата
30 поени,
- висина на осигурената сума
30 поени,
- рок на исплата на осигурената сума
20 поени,
- начин на плаќање на премија
20 поени.
V. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ПОНУДИТЕ
- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60
дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки,
преку писарницата на Министерството за внатрешни
работи или лично до Комисијата на 07.12.2001 година
во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци,
односно кон кои не е приложена бараната придружна
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за
нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат
на телефон 142-251.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, повторно објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3007/2
ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено
осигурување на Македонија.
2. Предмет на набавка се ортопедски помагала,
кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, според индикации утврдени во Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски и други помагала
("Службен весник на РМ" бр. 111/2000).
3. Спецификацијата на проценетите количини на
помагалата што се предмет на набавката дадени се во
тендерската документација.
Видот на материјалите од кои се изработуваат помагалата утврден е со Правилникот.
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, 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 Народна банка на Македонија.
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5. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на дејност за изработка, односно набавка на ортопедски помагала.
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 денот на поднесувањето.
8. Понудата е делива.
9. Испораката на помагалата што се предмет на
набавката ќе се врши според потребите на осигурените лица, а врз основа на потврда за потреба од ортопедски и други помагала која ја заверува подрачната
служба на Фондот каде што осигуреното лице е пријавено во здравственото осигурување.
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име на понудувачот;
- спецификација со вид и количина на помагалата
што се нудат;
- производител;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник;
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето 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 испораки во претходниот
период;
- опис на технички постројки на понудувачот (работни простории, машини за изработка и расположиви средства за транспорт на помагалата);
- број и квалификациона структура на стручни лица задолжени за изработка, односно набавка на помагалата што се нудат.
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на
дејноста.
4. Документ (решение) за регистрација за вршење
на дејноста.
5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклузивен или овластен дистрибутер од производителот со
чии производи учествува.
Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.
Понудувачите се должни за помагалата што ги нудат да обезбедат:
- рок на употреба во согласност со Правилникот,
- сертификат за квалитет.
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното
лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-

Бр. 94 - Стр. 5127

зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до
17.12.2001 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.
КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа
на следните критериуми:
- цена со сите давачки франко краен корисник.
Комисијата ќе ја цени придружната документација
како битен предуслов за натамошно разгледување и
одлучување на финансискиот дел од понудата.
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 здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-3007/2".
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
17.12.2001 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на
17.12.2001 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 понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното
отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на
рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите 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 тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, повторно објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-5770/2
ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено
осигурување на Македонија.
2. Предмет на набавката е медицински потрошен
материјал за хемодијализа (двојно лумен катетер сет за
акутна и хронична дијализа), за потребите на јавните
здравствени организации во Република Македонија.
3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во
тендерската документација.
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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, 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 Народна банка на Македонија.
5. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековите средства и медицински
помагала ("Сл. 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 денот на поднесувањето.
8. Понудата е делива.
9. Испораката на материјалите што се предмет на
набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на
нарачателот.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното
лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр.
6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 19.12.2001
година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име на понудувачот;
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат;
- производител и земја на потекло;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник;
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

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 здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. 02-5770/2".
Ако понудувачот приложи банкарска гаранција,
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот
на отворањето на понудите.

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 (магацински простор и расположиви средства за транспорт);
- посочување на вклучени технички (стручни) лица
задолжени за материјалите што се нудат.
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена
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, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествува.
Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.
Понудувачите се должни за материјалите што ги
нудат да обезбедат:
- упатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик;
- најмалку една година рок на употреба од денот на
испораката (исправност и употребливост);
- сертификат за квалитет;
- сертификат за продажба.

КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р 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 натамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени
комисијата на купувачот именувана исклучиво за оваа
намена.

РОКОВИ
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 19.12.2001
година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 19.12.2001
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 понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното
отворање.
2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на
рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите 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 тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување
на Македонија - Скопје, повторно објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6173/2
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено
осигурување на Македонија - Скопје, со седиште на
ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје.
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за
изведување на градежно - занатски работи за реконструкција на Клиниката за пулмологија при Клиничкиот центар - Скопје.
3. Спецификацијата на градежно-занаетчиските
работи, со предмер пресметка е дадена во тендерската
документација.
4. Тендерската документација може да се подигне
во архивата на Фондот за здравствено осигурување Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот откако ќе се уплатат
2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка
40100-640-37 на Фондот за здравствено осигурување Скопје со назнака "За тендерска документација". Даночен број на фондот е 4030991261703 - депонент на
Народна банка на Македонија.
5. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.
6. Право на учество имаат сите правни лица што се
регистрирани за вршење на соодветната дејност.
7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот
на нејзиното поднесување.
8. Понудата не е делива.
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- име со адреса на понудувачот;
- опис на понудените работи со предмер пресмет-
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V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа
на следните критериуми:
- цена со сите давачки.
VI. РОКОВИ
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на
20.12.2001 година.
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на
20.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, голема сала
на III кат.
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. Овластените претставници на понудувачите кои
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.
2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на
утврдениот рок, како и оние што не се изработени
според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.
Комисија за јавни набавки

ка;
- цена на работите со сите давачки, по системот
клуч на рака;
- начин и услови на плаќање;
- рок на изведување.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки на Фондот за локални патишта, улици и
комунално уредување Крушево, објавува

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави
следната документација:
1. Доказ за финансиската способност (документ за
бонитет) издаден од институцијата надлежна за платниот промет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и
тоа:
- список (референца) за извршени слични работи;
- кадровска и техничка опременост на понудувачот.
3. Извод од регистрацијата на дејноста.
4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес
на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на
дејноста.
Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2001
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ИЗГРАДБА
НА ЛОКАЛЕН ПАТ

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното
лице.
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.
3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или
со предавање на Комисијата на лице место најдоцна
до 20.12.2001 година до 11,00 часот.
4. Секој учесник може да достави само една понуда.

1. Општи одредби
1.1. Набавувач на јавниот повик е Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување Крушево.
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди
за изградба на локален пат.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно
член 16 став 1 од Законот за јавни набавки.
2. Тендерска документација
2.1. Тендерската документација набавувачот на
јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните
понудувачи во Фондот секој работен ден од 8-14 часот.
2.2. Тендерската документација се однесува за изградба на локален пат.
3. Содржина на понудата
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Квалитет, стандард и цена на секоја позиција
посебно, како и вкупна цена на набавката и начинот
на плаќање.
4. Доставување на понудата
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска способност (преку документ за бонитет согласно член 22 од Законот).
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот.
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач
се: цената, квалитетот, рокот на изведување и начинот
на плаќање.
6. Повикот трае 15 дена по неговото објавување.
7. Дополнителни појаснувања можат да се добијат
на телефон 048-477-919.
Комисија за јавни набавки

- За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап;
- Доказ-извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или
заверена фотокопија кај нотар со кој понудувачот ќе
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки
("Службен весник на Република Македонија" бр.
26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица
Струмица, објавува

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат
документите и податоците од точка 2 на овој повик
како и следната документација:
Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).
Извод од регистрација на дејноста.
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе
фирми, потребно е да се достави:
Документација за секоја од фирмите наведена во
точка 2.
Потпишан и заверен договор за точно наведените
обврски и права.
Потпишан и заверен договор за Главен партнер и
лице овластено за потпишување на документите во
име на останатите партнери.
Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да
ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не смее да содржи никаква ознака со
која би можел да се идентификува понудувачот.
Рок за прием на документацијата изнесува 10(десет) дена.
Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна
единица - Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 18, Струмица, со назнака "за Комисија за јавни набавки", препорачано по пошта или со предавање во архивата на
набавувачот.
Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот
на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија" и во едно друго јавно гласило.

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Набавувач на јавниот повик бр. 5/2001 е Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија - Подрачна единица - Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 18.
Предмет на јавниот повик бр. 5/2001 е прибирање
на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за изведба на градежни и
градежно-занаетчиски работи на станбен објект,
(22,0/16,0м, С+П+5) на ул. "Ѓорѓи Василев" бр. 40, во
Струмица.
Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на
учество на сите правни и физички лица регистрирани
за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.
Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на
јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го
пријават со документација со која ќе го докажат следното:
- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки) (во последните три години);
- Економско-финансиски бонитет - оригинал или
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни
набавки);
- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката (за последните три
години);
- Организациона поставеност;
- Референтна листа за веќе изведени станбено-деловни објекти во последните три години со наведена
вкупна инвестициона вредност со мислење на инвеститорот за квалитетот и навремено изведување на работите;
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката (сегашна состојба);
- Список на квалификувани работници - реализација на набавката;
- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи и нивно именување;

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Документацијата што нема да биде доставена во
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена
според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ З А ТЕНДЕР
З А ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ
ПРОЕКТ: Еколошка заштита на Охридското Езеро Реконструкција и рехабилитација на Прочистителната
станица за отпадни води - Враништа
- ТЕНДЕР 1 Финансиран од: KfW
Клиент: М.Ј.П. Проаква - Струга
Краен рок: јануари 16ти 2002
Со ова соопштение, финансиерот (KfW) и работодавачот (М.Ј.П. Проаква) ги известуваат заинтересираните странки дека претквалификациониот и тендер
период за избор на изведувачи за Проектот за еко-
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лошка заштита на Охридското Езеро - Договор 1 - Реконструкција и рехабилитација на Прочистителната
станица за отпадни води - Враништа од 18ти декември
2001 е пролонгиран на 16ти јануари 2002.
Сите градежни фирми кои веќе извршиле купување на тендерските документи треба да го запазат ревидираниот рок, додека заинтересираните странки
треба да ги следат инструкциите дадени во продолжение.
Делокругот на активности во Договор 1 ги вклучува, но без строго ограничување, следниве работни задачи:
- Проектот се одвива во пределот на македонската
страна од Охридското Езеро, а главната локација на
активностите ќе биде Прочистителната станица за отпадни води - Враништа.
- Делокругот на активности ќе вклучува рехабилитација на градежните активности и електро-механичките инсталации, вклучувајќи инсталација на дополнителна контролна и мерна опрема. Во основа, работните активности го покриваат отстранувањето на поголем дел од постоечката опрема, како и набавка и поставување на нова и замена на механичката, електричната, инструменталната и контролната опрема во постоечката Прочистителна станица за отпадни води Враништа. Придружната градежна/структурна поправка и реновирање на прочистителната станица Враништа, исто така ќе биде покриена со овој договор, во вредност не поголема од 20% од вредноста на
Договорот.
- Прочистителната станица за отпадни води - Враништа е конструирана од 1985 до 1987 година, и е проектирана за отпадната вода од домаќинствата, пренесувана преку источниот и западниот колектор околу
Охридското Езеро. Проектираните капацитети се како што следуваат:
- Максимален капацитет:
120.000 е.ж,
- Максимален проток:
1.670 л/сек.,
- Годишен капацитет:
6.000.000 м3/год.,
- Ефект на прочистување:
до 20мг БПК/л
и до 30 мг СМ/л,
- Инсталирана моќност:
1.8 MW.
Времетраењето на договорот за специфицираните
активности изнесува 18 календарски месеци. Се предвидува договорот да започне во февруари 2002.
Претквалификацијата и тендерите за договорите
за работа, кои се финансирани од страна на банката,
се отворени за изведувачки претпријатија кои ги поседуваат потребните квалификации, од следниве земји:
Земји членки на ЕУ, Албанија, Бугарија, Република Чешка, Естонија, Латвија, Литванија, Република
Македонија, Полска, Романија, Република Словачка,
Словенија.
Претквалификационите и тендер документите можат да се добијат на долуназначената адреса, после
уплатата на неповратни средства во висина од 2.350
ДМ (две илјади три стотини и педесет германски марки), на нерезидентната сметка на GKW Consult GmbH,
Манхајм, Германија, во Охридска банка А.Д. Охрид;
BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: ОХРИД МК 22) - Број
на сметка 708000-280-178.
За понатамошни информации, како и добивање на
претквалификационите и тендер документи, заинтересираните претпријатија треба да се обратат на следнава адреса:
Г-дин Х. Гроздев / Г-дин Р. Сампсон GKW CONSULT GmbH. Во име на Проаква Кеј "8ми Ноември" бб,
6300 Струга, Македонија. Тел: 00 389 46 784 320. Факс:
00 389 46 784 322, e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com.
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Крајниот рок за поднесување на пополнетите
претквалификациони и тендер документи од заинтересираните изведувачки фирми е 16 јануари 2001, до
12:00 часот на пладне.

TENDERING FOR ELIGIBLE CONTRACTORS
PROJECT: Lake Ohrid Environmental Protection - Upgrading and Rehabilitation of Vranista WWTP
CONTRACT 1
Financed by: KfW
Client: M.J.P. Proaqua - Struga,
Submission date: December 18th 2001
Based on the defined financial assistance from Kreditanstalt fur Wiederaufbau - Germany (the Bank), the Employer
MJP Proaqua (Ohrid and Struga, Macedonia) invites interested
eligible Construction Companies to apply for Tendering for
Eligible Contractors for the "Lake Ohrid Environmental Protection Project" - Contract 1 - Upgrading and Rehabilitation of
Vranista WWTP.
The scope of Work for Contract 1 includes but is not necessarily limited to the following works:
- The project will be in the area of the Macedonian side of
Lake Ohrid, and the main location for the works will be the
Vranista WWTP site.
- The scope of works will include the rehabilitation of the
civil works and electro-mechanical installations, including the
installation of complementary control and measurement equipment. This scope of work mainly covers the stripping out of
much of the existing equipment and for the provision and installation of new and replacement mechanical, electrical, instrumentation and control equipment at the existing WWTP.
Associated civil/structural repair and refurbishment of the
WWTP will also be covered under this contract, but is not expected to exceed 20% of the value of the contract.
- The Municipal Wasterwater Treatment Plant at Vranista
was constructed from 1985 to 1987 and had been designed for
household wasterwater conveyed via the East and West collectors around the Ohrid Lake. The design capacities are as follows:
- Maximum Capacity: 120.000 p.e.
- Maximum Flow: 1.670 I/sec.
- Annual Capacity: 6.000.000 m3/a
- Effect of Treatment: up to 20 mg BOD/I & up to 30 mg SS/I
- Installed Power: 1.8 MW.
The duration of the contract for the works specified is anticipated to be up to 18 calendar months. The contract is anticipated to commence in February 2002.
Prequalification and tendering for the contracts to be financed with the proceeds of a financial assistance from the
Bank is open to firms and joint ventures of firms from any of
the following countries: Member Countries of the EU, Albania, Bulgaria, Czech republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Republic of Macedonia (FYROM), Poland, Romania, Slovak republic, Slovenia.
Prequalification and Tendering documents may be obtained from the address below upon payment of a non-refundable
fee of 2.350.00 DM on the GKW Consult GmbH. Mannheim
nonresident account with OHRIDSKA BANKA A.D. Ohrid;
BLZ 41000-620-16 (SWIFT BIC: OHRID MK 22) - Account
Numb. 708000-280-178.
Interested firms may obtain further information from, and
inspect and acquire the prequalification and tendering documents at the following office:
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Mr. H. Grozdev/Mr. R. Sampson,
GKW CONSULT GmbH
on behalf of Proaqua
kej "8mi Noemvri" bb,
6300 Struga,
Macedonia
Tel: 00 389 46 784 320,
Fax: 00 389 46 784 322,
e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com
The closing date for submission of prequalification and
tendering documentation will be December 18, 2001, 12:00
pm.
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки во Ј.П. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-03/2002
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА
НА ЛЕЖИШТА , СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-03/2002 е
Ј.П. "Електростопанство на Македонија" , со седиште
на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје.
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на лежишта за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј за 2002 година, во се според тендер
документацијата.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе
понудувачи (ако треба).
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.
2.2. Понудата треба да ја опфати 95% од
целокупниот број на позиции дадени во тендер документација.
2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во
Ј.П."Електростопанство на Македонија", на ул."11
Октомври" бр. 9, Скопје кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30
часот, при што треба да приложат доказ за уплатени
500,00 МКД, на жиро сметка 40100-601-5012, корисник
Ј.П."ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска
банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-03/2002.
2.4. Контакт телефони: за технички дел 149 126, за
комерцијален дел 149 126.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и
вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите
давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на
вкупната вредност на понудата изразена во МКД.
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Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во
странска валута.
При одлучувањето, договарањето и реализацијата
на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка на Р.Македонија.
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.
3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.
3.6. Понудата треба да има рок на важност.
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се
во согласност со стандардите во Р.Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р.Македонија.
3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да
бидат преведени на македонски јазик.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член
22 од Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар,
а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од
Законот за јавни набавки.
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од
ЗЈН.
4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни
набавки:
4.4.1. референтна листа за досегашни испораки од
ваков вид.
4.5. Понудувачот треба да достави решение за
ДДВ.
4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
4.7. Целокупната документација која се бара треба
да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.
5. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни
набавки).
5.1. Цена
35 поени;
5.2. Квалитет
30 поени;
5.3. Начин на плаќање
25 поени;
5.4. Рок на испорака
10 поени.
6. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54
Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 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 достават на следната адреса: Ј.П."Електростопанство на
Македонија" , за Комисија за јавни набавки, ул."11
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.
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6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден
24.12.2001, во 10 часот, во просториите на Ј.П. "Електростопанство на Македонија" , на ул."11 Октомври"
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат
целокупна документација која се бара во Отворениот
повик, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за
јавни набавки во Ј.П. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-04/2002
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА
НА ЗАПТИВНИ ПРСТЕНИ И ПЛЕТЕНИЦИ З А
ПАРА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-04/2002 е
Ј.П. "Електростопанство на Македонија" , со седиште
на ул."11 Октомври" бр. 9, Скопје.
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на заптивни прстени и плетеници за пара за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј за
2002 година, во се според тендер документацијата.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе
понудувачи (ако треба).
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.
2.2. Понудата треба да го опфати целокупниот
број на позиции дадени во тендер документацијата.
2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во
Ј.П."Електростопанство на Македонија", на ул."11
Октомври" бр. 9, Скопје кат 9, соба 3, од 7,30 до 9,30
часот, при што треба да приложат доказ за уплатени
500,00 МКД, на жиро сметка 40100-601-5012, корисник
Ј.П."ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска
банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-04/2002.
2.4. Контакт телефони: за технички дел 149 126, за
комерцијален дел 149 126.
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и
седиштето на понудувачот.
3.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и
вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите
давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на
вкупната вредност на понудата изразена во МКД.
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Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во
странска валута.
При одлучувањето, договарањето и реализацијата
на набавката ќе се применува продажниот курс на Народна банка на Р.Македонија.
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.
3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.
3.6. Понудата треба да има рок на важност.
3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се
во согласност со стандардите во Р.Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р.Македонија.
3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да
бидат преведени на македонски јазик.
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член
22 од Законот за јавни набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар,
а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од
Законот за јавни набавки.
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ), согласно член 55 од
ЗЈН.
4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни
набавки:
4.4.1. референтна листа за досегашни испораки од
ваков вид.
4.5. Понудувачот треба да достави решение за
ДДВ.
4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
4.7. Целокупната документација која се бара треба
да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.
5. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни
набавки).
5.1. Цена
35 поени;
5.2. Квалитет
30 поени;
5.3. Начин на плаќање
25 поени;
5.4. Рок на испорака
10 поени.
6. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54
Законот за јавни набавки.
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 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 достават на следната адреса: Ј.П."Електростопанство на
Македонија" , за Комисија за јавни набавки, ул."11
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.
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6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден
17.12.2001, во 13 часот, во просториите на Ј.П. "Електростопанство на Македонија" , на ул."11 Октомври"
бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат
целокупна документација која се бара во Отворениот
повик, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 од Договорот за усогласување на организацијата и работењето на Друштвото
МАКЕДОНИЈА Т А Б А К - 2000 ДОО експорт-импорт
Скопје, Собирот на содружниците на седницата одржана на 13.11.2001 година, ја донесе следната
О ДЛУ К А
З А УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА
Ц Е Н А НА ЦИГАРИТЕ
1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите
ПАРТНЕР ЛАЈТС 100 мм, во меко пакување од 20
парчиња и изнесува 27,00 денари.
2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавувањето на истата во
"Службен весник на Република Македонија".
Собир на содружници
Претседател,
Стевчо Коцевски, с.р.
СОДРЖИН А
Страница
1626. Одлука за разрешување член на Владата
на Република Македонија и министер за
одбрана
5103
1627. Одлука за разрешување член на Владата
на Република Македонија и министер за
надворешни работи
5103
1628. Одлука за разрешување член на Владата
на Република Македонија и министер за
здравство
5103
1629. Одлука за разрешување член на Владата
на Република Македонија (министер без
ресор)
5103
1630. Одлука за разрешување заменик на министер
5103
1631. Одлука за разрешување заменик на министер
5103
1632. Одлука за разрешување заменик на министер
5104
1633. Одлука за евидентирање на станови како
државна сопственост
5104
1634. Решение за утврдување на предметите
кои може да се увезат без плаќање царина
5104
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1635. Решение за утврдување на предметите
кои може да се увезат без плаќање царина
1636. Решение за разрешување од должноста
вршител на должноста директор на Домот на културата - Делчево
1637. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата
- Делчево
1638. Решение за разрешување од должноста
в.д. директор на Домот на културата
"Благој Јанков-Мучето" - Струмица
1639. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата
"Благој Јанков-Мучето" - Струмица
1640. Одлука на Комисијата за хартии од вредност за престанок на важност на уверенија за работа со хартии од вредност издадени од КХВ
1641. Решение на Комисијата за хартии од
вредност за укинување на времена забрана на Брокерската куќа - "Саксес Брокерс" АД Скопје
1642. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност
1643. Правилник за утврдување на висината на
надоместокот за извршување на испитувања и мерења на кабелска мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски програми
1644. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Втори Септември" - Демир
Хисар
1645. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца Детска
градинка "Мајски Цвет" - Скопје
1646. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "8-ми Март" - Скопје
1647. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Калинка" - Валандово
1648. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Кочо Рацин" - Скопје
1649. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Пролет" - Скопје
1650. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Вера Циривири - Трена" Штип
1651. Решение за давање согласност на Статутот на Јавната установа за деца - Детска
градинка "Димче Мирчев" - Велес
1652. Одлука на Уставниот суд на Република
Македонија У.бр. 109/2001 од 14 ноември
2001 година
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Стопанска комора на Македонија
39. Договор за регулирање на работењето со
чекови по тековни сметки на граѓаните образец 19Ц
5110
40. Договор за издавање и работење со чекови по тековни сметки на граѓаните
5111
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