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

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

Понеделник, 24 декември 2001 
Скопје 

Број 101 Год. LVII 

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

1781. 
Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 

3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 

А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки: 

Раздел Буџетски 
корисник Програма Потставка Опис на 

потставката 

Износ 
предвиден со 

Ребаланс 
Пренамена Износ после 

пренамената 

04001 Влада 
на Република 
Македонија 

11-
Администрација 

420069 Патување во 
странство - патни 
трошоци 

8.200.000 -200.000 8.000.000 

05001 Министерство 
за одбрана 

12-АРМ 420018 Патување во 
земј ата-хранари-
на (дневница) 

2.768.914.000 -35.000.000 2.733.914.000 

07001 Министерство 
за правда 

11-
Администрација 

467030 Финансирање на 
програма за из-
градба и опре-
мување на пра-
восудни згради 
и казнено поп-
равни установи 

165.000.000 -500.000 164.500.000 

12-Сектор 
санкции 

467030 Финансирање на 
програма за из-
градба и опре-
мување на пра-
восудни згради 
и казнено поп-
равни установи 

53.000.000 -800.000 52.200.000 

09001 Министерство 
за финансии 

11-
Администрација 

421014 Стру ј а 1.834.000 -300.000 1.534.000 

11-
Администрација 

425044 Опрема 2.500.000 -200.000 2.300.000 

10001 Министерство 
за економија 

11-
Администрација 

423033 Копирање, пе-
чатење и изда-
вање 

2.310.000 -1.500.000 810.000 

11-
Администрација 

443115 Трошоци за ту-
ристичка пропа-
ганда 

13.000.000 -3.000.000 10.000.000 
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11-
Администрација 

471020 Геолошки ис-
тражувања 

12.600.000 -2.000.000 10.600.000 

17-Слободни 
економски зони 

467197 Изградба на 
други објекти 

21.000.000 -3.000.000 18.000.000 

14001 Министерство 
за земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 

11-
Администрација 

441406 Програма за зд-
равствена зашти-
та на растенија 

27.000.000 -1.000.000 26.000.000 

11-
Администрација 

441414 Програма за 
здравствена 
заштита на жи-
вотни 

187.000.000 -1.500.000 185.500.000 

11-
Администрација 

467057 Пошумување 30.000.000 -2.500.000 27.500.000 

11-
Администрација 

471038 Програма за ре-
витализација на 
селата 

25.000.000 -500.000 24.500.000 

15001 Министерство 
за труд и соци-
јална политика 

11-
Администрација 

463027 Опремување на 
информациониот 
систем на Ре-
публиката 

13.500.000 -2.000.000 11.500.000 

11-
Администрација 

468010 Реконструкција 
на градежни об-
јекти 

10.000.000 -1.000.000 9.000.000 

16001 Министерство 
за образование 
и наука 

13-Средно 
образование 

468010 Реконструкција 
на градежни об-
јекти 

42.100.000 -3.500.000 38.600.000 

14-Високо 
образование 

468096 Останати плаќа-
ња за основно и 
специјално одр-
жување 

6.000.000 -1.000.000 5.000.000 

16-Студентски 
стандард 

467081 Изградба на об-
јекти од образо-
ванието 

50.000.000 -2.000.000 48.000.000 

Вкупни 
намалувања 

-61.500.000 

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

09002 Министерство 
за финансии -
функции на др-
жавата 

12-Функција 444170 Обртни средст-
ва за структур-
ни промени 

247.000.000 61.500.000 308.500.000 

Вкупни 
зголемувања 

61.500.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе биде објавена во "Службен весник на Република 

Македонија". 

Бр. 23-7225/1 
18 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1782. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата оДржана на 
18.12.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ З А УВОЗ 
НА ПЧЕНИЦА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингент за увоз на пченица за непосредно производ-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
72/2001), по точката 1 се додава нова точка 2 која гла-
си: "количините на пченица од точката 1 на оваа одлу-
ка ќе се увезат за економската 2001/2002 година, зак-
лучно со 30.06.2002 година". 

Точката 2 станува точка 3. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-7222/1 
18 декември 2001 година 

Скопје 

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

Точка Координата х Координата у 
Т-1 4.535.670,00 7.540.690,00 
Т-2 4.536.520,00 7.541.540,00 
Т-3 4.535.550,00 7.542.520,00 
Т-4 4.534.660,00 7.541.765,00 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=1,76 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

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

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

1783. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18.12.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУЕЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се утврдува дека на досегашниот корисник Јавно-

то претпријатие за стопанисување со пасишта, на зем-
јиштето сопственост на Република Македонија, во 
КО-Нерези, П.Л. бр. 1004, од КП бр. 777, во површина 
од 2.915 м2 под култура пасиште, му престанува право-
то на користење, заради располагање на Републиката 
со ова земјиште. 

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

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

Бр. 23-6924/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-7028/1 
11 декември 2001 година 

Скопје 

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

1785. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11 декември 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТА-
ЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НАТА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА "С. ПЕТРОЛ" ДОО 
ГОСТИВАР, ГОСТИВАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КРА-

СТА" ВО БЛИЗИНА НА С. РЕЧАНЕ - ГОСТИВАР 

1. На "С. ПЕТРОЛ" ДОО Гостивар, Гостивар се 
дава концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина-мермер на локали-
тетот "Краста" во близина на с. Речане - Гостивар, со 
следните координати: 

1784. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11 декември 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТА-
ЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРА-
ЛНАТА СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС 
СО2 НА "БОРЧЕ СМИТ" ДООЕЛ, С. СРЕДНО ЕГРИ, 
ОПШТИНА БИСТРИЦА, БИТОЛСКО НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ "РАОР" ВО АТАРОТ НА С. ДОЛНО ЕГРИ, 

ОПШТИНА БИСТРИЦА, БИТОЛСКО 
1. На "БОРЧЕ СМИТ" ДООЕЛ, с. Средно Егри, 

општина Бистрица, битолско се дава концесија за вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерал-
ната суровина-минерална вода и гас СО2 на локалите-
тот "Раор" во атарот на с. Долно Егри, општина Бис-

Точка бр. Координата 
по х оска 

Координата 
по у оска 

Т-1 4.622.400,00 7.487.620,00 
Т-2 4.622.720,00 7.487.200,00 
Т-3 4.622.480,00 7.486.860,00 
Т-4 4.622.650,00 7.487.070,00 
Т-5 4.622.900,00 7.487.075,00 
Т-6 4.623.010,00 7.487.175,00 
Т-7 4.623.050,00 7.487.325,00 
Т-8 4.623.100,00 7.487.425,00 
Т-9 4.623.375,00 7.487.500,00 
Т-10 4.623.430,00 7.487.575,00 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=0,65 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија по добиената согласност од Владата. 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6972/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1786. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 
и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните су-
ровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА З А ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВО-
ДА И ГАС СО2 НА ДРУШТВОТО З А ПРОИЗВОД-
СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ЛИДЕР" ПЕРА ДО-
ОЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ "КАЧАРОВ БРОД", ОПШТИНА СТАРО 
НАГОРИЧАНЕ, КУМАНОВСКО 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "ЛИДЕР" Пера ДООЕЛ, увоз-извоз од Куманово 
се дава концесија за вршење на детални геолошки ис-
тражувања на минералната суровина-термоминерална 
вода и гас СО2 на локалитетот "Качаров Брод", оп-
штина Старо Нагоричане, кумановско, со следните 
координати: 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=0,055 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-

цесија согласно Законот за минерални суровини. 
3. Висината на надоместокот за дадената концесија 

од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

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

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

Бр. 23-7030/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1787. 

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 
и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните су-
ровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРА-
ЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕРИ НА ДРУШТВОТО 
З А ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ПЕ-
ТРОС", ИГОР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ЦРКОВНИ РИД", 
С. ОРАШАЦ - КУМАНОВО 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "ПЕТРОС", Игор ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се 
дава концесија за вршење на детални геолошки истра-

жувања на минералната суровина-мермери на локали-
тетот "Црковни рид", с. Орашац - Куманово со след-
ните координати: 

Точка Координата х Координата у 
Т-1 4.656.700,00 7.567.500,00 
Т-2 4.657.713,00 7.567.525,00 
Т-3 4.657.713,00 7.568.275,00 
Т-4 4.656.700,00 7.568.388,00 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=0,81 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

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

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

Бр. 23-7031/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1788. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 11 декември 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТА-
ЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - КВАРЦЕН ЧАКАЛ НА 
ДООЕЛ "СТЕНТОН" - БИТОЛА ВО АТАРОТ НА 

С. БРОД, ОПШТИНА БАЧ 
1. На ДООЕЛ "СТЕНТОН" - Битола се дава кон-

цесија за вршење на детални геолошки истражувања 
на минералната суровина-кварцен чакал во атарот на 
с. Брод, општина Бач, со следните координати: 

Точка бр. Координата х Координата у 
Т-1 4.535.520,00 7.543.770,00 
Т-2 4.535.000,00 7.544.740,00 
Т-3 4.534.875,00 7.544.700,00 
Т-4 4.534.780,00 7.544.780,00 
Т-5 4.534.290,00 7.544.430,00 
Т-6 4.534.380,00 7.543.925,00 
Т-7 4.535.250,00 7.543.250,00 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=1,00 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

Точка Координата х Координата у 
Т-1 4.672.870,00 7.570.950,00 
Т-2 4.672.600,00 7.571.180,00 
Т-3 4.672.870,00 7.571.130,00 
Т-4 4.672.600,00 7.571.000,00 
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6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија по добиената согласност од Владата. 

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

Бр. 23-7032/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1789. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("'Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18 декември 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРА-
ЛНАТА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ТРГОВСКО 
ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА, ГРАДЕЖНИШТВО И 
УСЛУГИ БАКИДО БЛАГОЈА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-
ИМПОРТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "КРАСТА", КАЈ С. 

ИЛИНО, РЕСЕНСКО 
1. На трговско друштво за трговија, градежништво 

и услуги БАКИДО, Благоја ДООЕЛ, експорт-импорт, 
Охрид, се дава концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минералната суровина - варов-
ник на локалитетот "Краста", кај с. Илино, ресенско 
на простор одреден со следните точки и координати: 

Површината на просторот од став 1 на оваа точка 
изнесува Р=1,00 км2. 

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

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

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

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

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

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

Бр. 23-7226/1 Претседател на Владата 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1790. 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 
декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува м-р Етем Азири од должноста др-
жавен секретар во Министерството за труд и социјал-
на политика. 

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

Бр. 17-7049/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1791. 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 
декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-

НИСТЕРСТВОТО З А ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1. За државен секретар во Министерството за труд 
и социјална политика се именува д-р Фејзула Шабани. 

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

Бр. 17-7050/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1792. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 
З А БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. За директор на Управата за безбедност и кон-
траразузнавање орган во состав на Министерството за 
внатрешни работи, се именува Никола Спасески досе-
гашен в.д. директор на Управата. 

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

Бр. 17-7170/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1793. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ "АГРО-БЕРЗА" 

- СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за берзанско работење "Агро-Берза" - Скоп-
је се именува Васил Гаџоски, пратеник во Собранието 
на Република Македонија. 

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

Бр. 17-7160/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Точка Координата х Координата у 
А 4.557.220,00 7.496.360,00 
Б 4.557.220,00 7.497.500,00 
В 4.556.300,00 7.496.360,00 
Г 4.556.300,00 7.497.500,00 
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1794. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во "Службен вес-
ник на Република Македонија" ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Трајко Вељаноски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
"Службен весник на Република Македонија" - Скопје, 
поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија се 
именува Ставре Темелковски, дипл. градежен инже-
нер, вработен во Фондот за магистрални и регионални 
патишта - Скопје. 

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

Бр. 17-7161/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1795. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" 

- СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скоп-
је се именува Александар Трпевски, пратеник во Соб-
ранието на Република Македонија. 

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

Бр. 17-7162/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1796. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП З А ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА'^ СКОПЈЕ 

1. Од должноста членовите на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје, поради преобразба 
на Јавното претпријатие во Акционерско друштво, се 
разрешуваат: 

- Илија Андонов, 
- Тодор Богданов, 
- Екрем Буњаку, 
- д-р Владо Поповски, 
- Лазар Поп Лазаров, 
- Игор Гиевски, 
- м-р Јордан Арсов, 
- Александар Флоровски, 
- Риза Шабани. 

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

Бр. 17-5964/2 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1797. 
Врз основа на член 666 од Законот за трговските 

друштва ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 28/96; 7/97; 21/98; 37/98; 63/98; 39/99; 81/99; 
37/2000 и 31/2001) и член 7 од Одлуката за преобразба 
на Јавното претпријатие за производство, пренесува-
ње и дистрибуција на електрична енергија "Електрос-
топанство на Македонија" - Скопје во Акционерско 
друштво во државана сопственост ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 11 
декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АД "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-

СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Акционер-
ското друштво "Електростопанство на Македонија" 
во државна сопственост-Скопје се именуваат: 

- Илија Андонов, дипл. маш. инженер, 
- Тодор Богданов, дипл. електро инженер, 
- Екрем Буњаку, дипл. педагог, 
- Ратко Црвенковски, дипл. електротехнички инженер, 
- Лазар Поп Лазаров, дипл. електроинженер, 
- Томе Павловски, дипл. маш. инженер, 
- м-р Јордан Арсов, дипл. правник, 
- Александар Флоровски, пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
- Риза Шабани, дипл. професор по хемија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-7168/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1798. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ З А КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛ-

НО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА 
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското работење на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" -
Скопје, се разрешуваат: 

- Марија Љељохин, 
- Трајко Вељаноски. 

2. За членови на Одборот за контрола на мате-
ријално-финансиското работење на Јавното прет-
пријатие за аеродромски услуги "Македонија" -
Скопје, се именуваат: 
- Зора Геческа, државен советник во Владата на 

Република Македонија, 
- Стеван Филиповски, дипл. економист - Скопје. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-7163/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1799. 

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република 
Македонија (Службен весник на РМ" број 59/2000), Владата на Република 
Македонија,на седницата одржана на 18.12.2001 година, у т в р д и 

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА 

I. Услови и претпоставки, амбиент и опкружување 

Условите и амбиентот во кои ќе се остварува макроекономската 
политика на Република Македонија во 2002 година се очекува да бидат 
под силно влијание на пренесените неповолни состојби и проблеми од 
2001 година. 

Политичко-безбедносната криза и воените дејствија присутни во 
2001 година ќе условат 2002 година да биде една од најтешките за 
македонската економија. Покрај огромните директни и индиректни штети, 
неповолните состојби и тенденции и бројни проблеми од подолгорочен 
карактер, во 2002 година ќе се влезе со изразито високи платно-билансни 
и буџетски дефицити кои Република Македонија не ќе биде во можност да 
ги изфинансира без меѓународна финансиска поддршка. Исто така, голем 
број стопански субјекти во сегашни услови тешко ќе можат брзо да ги 
повратат изгубените деловни партнери, а за дел тие ќе бидат засекогаш 
загубени. 

Во 2002 година се очекува да продолжи и зајакне процесот на 
нормализирање на состојбите, меѓутоа длабочината на проблемите и 
нивниот карактер упатуваат на заклучок дека дел од истите ќе имаат 
подологорочно влијание. 

Можностите за побрзо надминување на кризните состојби, покрај 
домашните фактори во голема мера ќе зависи од висината и динамиката 
на добивањето на меѓународна финансиска поддршка. 

Во 2002 година Република Македонија повторно ќе биде соочена со 
потребата од зголемена контрола на потрошувачката, со цел одржување 
на макроекономската стабилност на државата. 

Надворешното опкружување во 2002 година се очекува да биде 
релативно стабилно, но и натаму регионот во кој се наоѓа Република 
Македонија ќе има зголемен степен на ризичност. Од надворешен аспект, 
од посебно значење е одржувањето на економска соработка со соседните 
земји, како и јакнењето на економските врски со другите земји. Исто така, 
во наредната година со повраток на довербата на инвеститорите и 
другите деловни партнери треба да се очекуваат зголемени ефекти од 
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потпишаната Спогодба за стабилизација и асоцијација со Европската 
Унија, како и од потпишаните спогодби за слободна трговија со другите 
земји, посебно со земјите членки на ЕФТА и со Украина. 

Обновата на со воените дејствија разрушените објекти и 
очекуваното вклучување во реализацијата на одделни проекти од Пактот 
за стабилност ќе имаат импулс во зголемената активност за дел од 
стопанските субјекти во државата. Исто така, врз склучени билатерални 
договори по основ на договорени кредитни линии за мали и средни 
претпријатија, врз реализација на проектите од средствата од продажбата 
на "Телеком" предвидени со I и II фаза, како и по други основи (станбена 
изградба и сл.) се очекува зголемена активност, пред се во доменот на 
градежништвото и другите дејности сврзани со инвестиционата активност. 

Во 2002 година, особено во првата половина, државата ќе има 
потреба од зголемени трошоци сврзани со одржувањето на мирот, а потоа 
и со имплементацијата на Рамковниот договор. 

Во 2002 година Република Македонија сеуште ќе има третман на 
високоризична држава, што ќе биде ограничувачки фактор за брзо 
зголемување на деловната соработка со странство и за приливот на 
странски инвестиции, особено врз некредитен основ. Иако со помал 
интензитет, неповолен фактор ќе бидат и рецесионите движења во 
светот, зголемените трошоци на развиените земји во борбата против 
тероризмот и друго. Резултатите од донаторската конференција ќе имаат 
значајно влијание врз стабилизацијата на состојбите во економијата и 
заживувањето на стопанската активност. 

Исто така, економската активност во Република Македонија ќе биде 
соочена со подолгорочно присутните проблеми, кои во овие услови ќе се 
јават во поизострена форма. Потребата од забрзување на реформските 
процеси, со сите импликации од социјален аспект што тоа ги носи, а 
посебно социјалните тензии што се очекува да бидат присутни заради 
потребата од решавањето на прашањето на претпријатијата големи 
загубари, како и со нужноста од зголемени' давачки, заради 
продолжувањето на данокот на финансиски трансакции, ќе имаат 
неповолен одраз врз можностите за развој. За развојот во 2002 година, но 
и на подолг рок, од особено значење е да се продолжат аранжманите со 
ММФ и Светска банка. 
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II.МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА ВО 2002 ГОДИНА 

Основни задачи 

Поаѓајќи од актуелните состојби и присутните проблеми и 
ограничувања, особено имајќи ги во вид последиците од политичко 
безбедносната криза кои се рефлектираат на економски план и потребата 
за нивно брзо надминување, како и оценетите услови, претпоставки и 
можности, основни задачи на макроекономската политика и политиката 
на структурни реформи во 2002 година се: 

(1) Создавање на услови и претпоставки за одржување на 
макрокоеномската стабилност, пред се, преку обезбедување на 
контролирани и релативно ниски стапки на инфлација, стабилност на 
девизниот курс на денарот и одржување на девизните резерви на 
државата на оптимално ниво ( најмалку на 4 месечен увоз, без приходите 
од приватизацијата на Телекомот). 

Влошените состојби во економијата на државата, особено високите 
платно-билансни и буџетски дефицити што се последица на политичко-
безбедносната криза го доведоа во опасност одржувањето на тешко 
воспоставената макроекономска стабилност, што е трајна цел и врвен 
приоритет за Владата. Поаѓајќи од ова, во функција на остварување на 
оваа задача ќе се зголеми степенот на контрола на јавната потрошувачка, 
со рационализација на трошоците на државата секаде каде е тоа можно и 
оправдано и ќе се прилагоди монетарната и особено фискалната политика 
на реализацијата на оваа задача. Истовремено, ќе продолжи 
ограничувањето на платите во неприватниот сектор. За обезбедување на 
оваа задача, особено за одржување на наведеното ниво на девизни 
резерви, покрај интерните мерки ќе биде потребно да се обезбеди 
дополнително екстерно финансирање. Во функција на намалување на 
високиот буџетски дефицит, напоредно со рационализацијата на 
расходната страна, акцент ќе се даде на зголемената контрола и редовен 
прилив на буџетските приходи по сите основи, согласно законските 
решенија. 

(2) Создавање на услови и претпоставки за заживување на 
економската активност, како услов за излез од сегашните кризни 
состојби, ублажување на подолгорочно присутните проблеми, како и за 
реализација на определбата за намалување на сиромаштијата. За оваа 
цел Владата, во рамките на своите можности и системски рамки ќе дава 
поддршка на економскиот развој преку развој на приватниот сектор, со 
што ќе се обезбедува зголемување на производството и извозот и 
отворање на нови работни места. Сврзано со ова ќе се создаваат услови 
за обезбедување континуитет на тековите на производството; навремена 
и квалитетна реализација на пролетната и есенската сеидба; 
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обезбедување заштита на домашното производство; прилагодување на 
режимот на Надворешно-трговско работење во функција на релаксирање 
на состојбите во економијата, посебно на фирмите погодени од кризата; 
санирање на состојбите што се последица на изразито големата суша; 
создавање на услови за поуспешна имплементација на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација со ЕУ; создавање услови за обнова на 
оштетените и разрушени објекти од воените дејствија и за социјално 
згрижување и повраток на привремено раселените лица во напуштените 
домови. Истовремено, ќе се прават напори за зголемена инвестициона 
активност преку поттикнување на домашното штедење, користење на 
средства добиени од странство по разни основи, како и со реализација на 
проектите со средствата од продажба на "Телекомот". 

(3) Создавање услови за продолжување и забрзување на процесот 
на реформите, особено имајќи во вид дека, заради кризата во 2001 година 
истите се одвива со забавен интензитет, а во одделни сегменти беа скоро 
и стопирани. Реализацијата на оваа задача е од особено значење во 
процесот на прилагодување на државата кон европските интеграциони 
процеси, но и како услов и претпоставка претходните две задачи да се 
остварат на трајни основи. Во рамките на оваа задача посебно акцент ќе 
се даде на: довршување на приватизацијата кај субјектите кои го 
отпочнале овој процес, а сеуште не го завршиле; постприватизационо, 
менаџерско и финансиско консолидирање на претпријатијата; создавање 
на услови и претпоставки за приватизација на деловите од јавните 
претпријатија што можат самостојно комерцијално да работаат, а доколку 
се создадат претпоставки и за нивна целосна приватизација; забрзување 
на продажбата на државниот капитал; решавање на прашањето на 
загубарите, согласно договорот со Светска банка и ММФ; олеснување на 
влезот на нови приватни фирми и создавање погодности за влез на 
директни странски инвестиции. Ќе продолжат реформите и во 
банкарскиот сектор во насока на создавањето услови за влез на 
стратешки инвеститори, зголемување на конкуренцијата и врз таа основа 
намалување на банкарските каматни стапки, имплементација на 
реформите во платниот промет, зајакнување на банкарската супервизија, 
имплементација на Законот за спречување на перењето пари, како и за 
натамошно развивање на инфраструктурата на финансискиот систем. Во 
реформите на државната администрација акцент ќе се даде на 
осамостојувањето на несуштинските активности што можат комерцијално 
да работат. 

Политика на плати 

Политиката на плати во 2002 година ќе биде во функција на 
одржување на макроекономската стабилност на земјата. Имено, во 2002 
година заради влошените состојби во економијата и загрозената 
макроекономска стабилност, исплатата на платите и одделните 
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надоместоци на плата за работодавците со степен на приватизација под 
70% ќе се врши со ограничена динамика, поради што ќе продолжи 
важењето на Закононот за исплата на плати во Република Македонија. 

Платите на буџетските корисници, буџетите на локлната самоуправа 
и фондовите, ќе се исплатуваат на ниво на 2001 година. Поради ова ќе 
продолжат, односно ќе се прилагодат решенијата за Законот кои важеа за 
2001 година. Покрај тоа, за оваа цел ќе се одложи примената на 
соодветните одредби кои се однесуваат на платите на државните 
службеници содржани во Законот за државни службеници. 

Заради доследна примена на Законот ќе се врши контрола на 
исплатата на платите од страна на надлежните институции утврдени со 
Законот. 

Платите на работодавците кај кои повеќе од 70% од средствата се 
во приватна сопственост ќе се исплатуваат согласно колективните 
договори во рамките на нивните материјални можности и остварената 
продуктивност на трудот. 

Политика на цени 

На подрачјето на цените ќе се продолжи со водење на досегашната 
глобална политика. Цените, воглавно, ќе се формираат слободно, според 
односите на понудата и побарувачката. Притоа, и понатаму ќе се задржи 
контролата на цените на определен број производи и услуги. По однос на 
носителите на одлуките ќе биде спазена надлежноста утврдена со 
законските прописи. 

Годишната инфлација (декември /декември) мерена преку 
трошоците на живот се проектира на 2.7% а нивото (гледано 
јануари/декември 2002 година во однос на јануари/декември 2001 година) 
се проектира во висина од 2,5%. 

Со примената на режимот на непосредна контрола во 2002 година ќе 
се формираат цените на:производството и прометот на нафтата и 
нафтените деривати, производството и испорака на сурова вода од 
акумулациите за водоснабдување на населението и стопанството и 
производството и испорака на вода од водоснабдителни системи од 
интерес на Републиката. 

Цените на електричната енергија, производството и прометот на 
нафта и нафтените деривати, дистрибуцијата на природен гас, 
дистрибуцијата на топлотна енергија и искористувањето на геотермалните 
води ќе се формираат во согласност со Методологијата за формирање на 
цените на одделни видови енергија. По потреба ќе се извршат измени на 
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методологијата за формирање на цените. За вака формираните цени ќе 
одлучува Комисија формирана од Владата. 

Под режим на известување ќе се опфатат цените на: 
пастеризираното кравјо млеко; производството на лекови и фармацевтски 
хемикалии (готови лекови за хумана употреба); станарината; превозот на 
патници во градскиот и приградскиот сообраќај; дистрибуцијата на 
учебниците за основно и средно образование; посебниот надомест што ќе 
се плаќа при регистрација на друмските моторни возила; како и услугите 
на пазарите. 

Во случај на нарушување на пазарот (поголеми нарушувања на 
односите помеѓу цените, злоупотреба на монополската положба на 
пазарот и сл.) кај одреден вид производ, односно услуга, кој е од витално 
значење за животот на населението, а е под режим на слободно 
формирање на цените, истиот привремено ќе биде ставен под одреден 
режим на контрола. 

Во 2002 година ќе се продоложи со пропишување на заштитни цени 
на пченицата и ситнолисниот оријентален суров тутун. 

Заштитните цени ќе се утврдуваат во зависност од трошоците на 
домашното производство, а ќе се има во вид паритетот со светските цени. 

Во 2002 година ќе се изготват стоковни биланси за основните 
земјоделски и прехранбени производи врз основа на кои ќе се утврди 
недостигот, односно вишокот од истите, во функција на предлагање и 
преземање мерки за обезбедување поусогласени односи на понудата и 
побарувачката на овие производи. 

Фискална политика 

Во 2002 година ќе се води претпазлива фискална политика, која ќе 
биде во функција на одржување на макроекономската стабилност на 
државата како и постигнување одржлива екстерна позиција. Во 
структурата на буџетските трошоци во услови на проектиран помал обем 
на средства од тој во 2001 година и во 2002 година зголемено ќе биде 
учеството на расходите сврзани со одржувањето на мирот, односно што 
имаат безбедносен карактер, трошоците сврзани со имплементацијата на 
Рамковниот договор, како и извршувањето на претходно преземените 
обврски по разни основи. Поаѓајќи од ова, а во функција на реализацијата 
на определбата за намалување на дефицитот на централниот буџет и 
негово сведување на 2.7%, односно заедно со вонбуџетските фондови од 
3.4% од БДП, ќе се води политика на максимална рационализација на сите 
буџетски расходи каде е тоа можно и изводливо, ќе се зајакнат 
процедурите за да се обезбеди сите нови законски прописи со фискални 
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импликации да бидат одобрени од Министерството за финансии. Сврзано 
со ова ќе се продолжи со натамошно замрзнување и одржување на 
масата на плати и надоместоци кај буџетските корисници на ниво од 2001 
година (освен за новите вработени з а АРМ и МВР) и ќе се намали обемот 
на капиталните расходи кои во основа ќе се финансираат со реализација 
на II фаза на проектите од продажбата на "Телеком". Во 2002 година 
целосно ќе биде во функција трезорскиот систем со што ќе се обезбеди 
целосна контрола, транспарентност и одговорност во трошењето на 
средствата. 

Со буџетот во 2002 година ќе се задржи реформскиот курс, при што 
ќе се поддржува преструктуирањето на претпријатијата, зголемувањето 
на ефикасноста на државата, реформите на јавната администрација, 
процесот на намалување на сиромаштијата и социјално згрижување на 
привремено раселените лица. 

Во приходната страна ќе се води политика на максимално можно 
прибирање на приходите, согласно законските решенија по сите основи. 
Заради очекуваниот намален прилив во услови на влошена економска 
состојба и потребата за намалување на дефицитот во Буџетот, како и 
обезбедување на поддршка на монетарната политика ќе се продолжи 
важноста на Законот за данокот на финансиски трансакции. Ќе се 
задолжат сите буџетски корисници да преземаат активности за 
намалување на достасаните неизмирени обврски во рамките на 
расположивиот буџет и сопствените приходи и да ги намалат расходите. 
Во овој контекст министерствата за одбрана и за внатрешни работи ќе ги 
преиспитаат и намалат, односно сведат на нужно ниво трошоците за 
финансирање на безбедносните активности. 

Од аспект на примената на данокот на додадена вредност, ќе се 
обезбеди приоритетно надградување на даночната администрација. За 
оваа цел во рамките на Управата за јавни приходи ќе се обезбедуваат 
програми за обука на персоналот, а ќе се организира и обука на даночните 
обврзници. 

Финансирањето на социјалните фондови во 2002 година ќе биде 
насочено кон одржување на финансиска рамнотежа, со цел редовна 
исплата на обврските кон корисниците на средствата, имплементација на 
изменетиот процес на буџетирање, а со тоа и зајакнување на контролата и 
одговорноста. 

Врамнотежувањето на буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и натаму ќе се обезбедува преку трансфер на средства од 
Централниот буџет и со средства по основ на приватизација. Ќе се 
продолжи со исплата на пензиите по основ на одлуката на Врховниот суд. 
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За обезбедување на врамнотежен буџет на Заводот за вработување, 
покрај средства за покривање на дефицитот по сите основи (за паричен 
надомест на вработените од претпријатијата загубари, технолошкиот 
вишок од јавната администрација, како и дефицитот на фондот) од 
Централниот буџет ќе се обезбеди зајакнување на капацитетот на 
администрацијата, со цел најцелисходно насочување на бенефициите за 
чија реализација ќе се обезбеди техничка помош од Светската банка. 

Натамошната консолидација на Фондот за здравствено осигурување 
ќе се обезбедува преку имплементацијата на законски утврдените 
реформски зафати сврзани со проширувањето на процесот на 
буџетирање, зајакнување на финансиската контрола и одговорноста, 
рационализирање на плаќањата и подобрување на аранжманите за 
плаќање на добавувачите. Во рамките на вкупните напори за 
консолидација најголем приоритет ќе се даде на реформата на 
организацијата и плаќањата на примарната здравствена заштита, 
рационализацијата на болничката мрежа, ревидирањето на 
фармацевтските цени и конкуренцијата на фармацевтските пазари. 

Монетарна политика 

Монетарната политика во 2002 година ќе биде во функција на 
нормализирање на тековите во економијата, но со поголем акцент на 
одржувањето на макроекономската стабилност. Со мерките на 
монетарната политика ќе се создават услови да се одржува стабилноста 
на девизниот курс на денарот кој и во 2002 година е номинално сидро на 
монетарната политика гледано во однос на Еврото, врз основа на што ќе 
се обезбедува ниска стапка на инфлација (2.5%, гледано како просек), 
како и одржување на девизните резерви на потребното ниво. Во 2002 
година ќе се создаваат услови за успешно прилагодување на економските 
субјекти во услови на воведувањето на Еврото во меѓународните 
трансакции, како и за успешна имплементација на современите платежни 
средства (платежни картички). 

Во 2002 година проектирано е монетарниот агрегат М 2да се зголеми 
за најмногу 7.4%. 

Во 2002 година вкупните пласмани на банките одобрени на субјекти 
од недржавниот сектор ќе можат да се зголемат за 6.8%, што ќе биде во 
функција на поддршка на порастот на бруто домашниот производ од 4%. 

Сврзано со остварувањето на овие задачи ќе се обезбеди 
координираност со останатите макроекономски политики, како и 
поддршка од фискалната политика. 
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Надворешен сектор 

Со девизната политика во 2002 година ќе се создаваат услови да 
сопре трендот на намалување на извозот на стоки и обезбедување на 
неопходниот увоз, зголемување на девизниот прилив по основ на извоз на 
стоки, услуги и други основи, редовно извршување на тековните обврски 
спрема странство, влез на странски директни инвестиции и одржување на 
девизните резерви на потребното ниво. 

Извозот на стоки и девизниот прилив од извозот и по други основи 
ќе се остварува преку: зајакнување на конкурентната способност на 
претпријатијата со намалување на нивните трошоци за работење 
(создавање на услови за намалување на каматните стапки и слично), 
политиката на либерализација на надворешно-трговското работење, 
поттикнување на извозот преку кредитни и гаранциски инструменти, 
политиката на враќање на царини на увозните суровини и 
репроматеријали за производство наменето за извоз, проширување и 
успешно спроведување на политиката на слободна трговија и 
зголемување на економската соработка со одделни земји и економски 
интеграции, а пред се со земјите од Европската унија. 

Ќе се остваруваат активности за пристап кон одредени странски 
пазари и враќање на пазарите за извоз на текстил кои во 2001 година беа 
изгубени поради нарушената политичко-безбедносна состојба на земјата. 

Ќе продолжат активностите за прием на Република Македонија во 
Светската трговска организација, што ќе придонесе за поголемо 
вклучување на националната економија во светските економски процеси. 
Согласно барањата на Светската трговска организација и постигнатата 
Спогодба за стабилизација и асоцијација со Европската унија ќе се 
остварува натамошна либерализација на надворешно-трговска размена. 
Во 2002 година ќе се настојува да се склучат договори за слободна 
трговија со Албанија, Босна и Херцеговина, Романија, Унгарија и други 
земји. 

Во 2002 година ќе се интензивираат промотивните активности во 
земјата и во странство за извозните потенцијали на македонското 
стопанство, со цел зголемување на извозот. Воедно, ќе се интензивира 
унапредувањето на туристичко информативната пропаганда во странство. 

Во рамки на преземените обврски за хармонизација на регулативата 
и стандардите, ќе се интензивираат активностите за усогласување на 
националните стандарди и технички прописи на стоките со 
хармонизираните стандарди на Европската унија, со цел надминување на 
техничките бариери во надворешно-трговската размена. Во тој контекст 
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ќе се остваруваат координирани активности врз програмска основа за 
усвојување на ИСО стандардите. 

Увозот ќе се остварува во рамките на утврдените пропорции во 
Проекцијата на платниот биланс за 2002 година, во согласност со 
потребите на економијата и населението на државата. 

Во услови на висок степен на либерализација на надворешно-
трговското работење, за да се ублажи проблемот на неконтролиран увоз 
на стоки, надлежните органи ќе ги заострат критериумите и контролата за 
стандардизација на квалитетот на увезените стоки {задолжително 
поседување на документи за стандарди, атести) и ќе се изострат 
критериумите за обезбедени средства и инструменти за негово плаќање. 

Политиката на склучувањето на нови среднорочни и долгорочни 
заеми и кредити од странство, со кои државата ќе се задолжува и дава 
гаранција, ќе биде селективна и усогласена со степенот на задолженоста 
и ликвидноста во плаќањата на земјата спрема странство. 
Во 2002 година ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република 
Македонија на среден рок, во која ќе се согледаат можностите за 
користење на нови кредити, нивните намени и редовното сервисирање на 
долгот. 

Ќе се обезбеди доследна имплементација на Стаф-мониторинг 
програмата која ќе стартува од 1 јануари и ќе трае до крајот на јуни 2002 
година. Врз успешната имплементација на оваа Програма, ќе се постигне 
нов Стенд-бај аранжман за макроекономската стабилизација и развој на 
земјата. 

Во 2002 година ќе се користат кредити за поддршка на малите и 
средни претпријатија, стокови кредити, кредити за поддршка на 
инфраструктурната изградба и за други договорени намени. 
Владата ќе продолжи со ограничувањата за нови задолжувања во 
странство кои се остваруваат со неконцесионални услови. 
Министерствата, органите на локалната самоуправа и претпријатијата од 
јавниот сектор пред да иницираат постапка за задолжување ќе побараат 
мислење од Министерството за финансии за усогласеноста на кредитното 
задолжување со Проекцијата на платниот биланс за 2002 година. По 
добивањето на позитивно мислење, ќе се побара одобрение од Владата 
на Република Македонија за покренување постапка за задолжување. 

Реален сектор 

Во 2002 година ќе се преземаат мерки на макроекономската 
политика со кои ќе се создваат услови и претпоставки за стабилизирање 
и зајакнување на реалниот сектор, преку забрзан процес на негово 



24 декември 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 101 - Стр. 5331 

организационо, кадровско и технолошко реструктуирање, одржување и 
јакнење на интензитетот на пораст на производството и услугите. Посебно 
ќе се поддржуваат стопанските субјекти погодени од кризата. З а 
остварување на оваа цел ќе се поттикнуваат инвестиционите зафати , 
пред се во малите бизниси и малите и средни приватни претпријатија; ќе 
се продолжи со процесот на преструктуирање, ревитализација, техничко-
технолошка модернизација и финансиска консолидација на постојните 
капацитети. З а оваа цел поголем д е л од добиените кредитни линии под 
поволни услови ќе се насочат во производната сфера , а ќе се користат и 
донации и помошти з а оваа намена. За создавање простор за поголемо 
производство преку извозот, ќе се остварува интензивно реструктуирање 
на извозниците, ќе продолжи процесот на институционализација на 
економските односи со странство и друго. Сврзано со оваа задача , 
посебен приоритет ќе се даде на активностите кои ќе бидат преземени со 
цел зголемување на ангажирањето и мобилноста на домашната 
акумулација, а ќе се остварат и позасилени промотивни активности з а 
зголемување на приливот на странски капитал по разни основи. Од 
особено значење за развојот на реалниот сектор е и регионалното 
поврзување, за што ќе се создаваат услови за зголемена соработка со 
земјите во регионот. 

Со цел поинтензивен развој на малите и средни претпријатија и 
претприемништвото, како двигатели на економскиот развој и излезно 
решение од сегашната мошне неповолна економска состојба во Република 
Македнија ќе се создваат услови и претпоставки з а нивна афирмација и 
поинтензивен развој. 

Ќе продолжи и ќе се интензивира ангажирањето за отстранување на 
административните и други пречки во развојот на малите и средни 
претпријатија со цел создавање на поволен амбиент за нивно непречено 
стопанисување. 

Ќе се донесе Закон за занаетчиство - подготвен со техничка помош 
од Владата на СР Германија. 

Ќе се основа и ќе отпочне со работа посебна банка з а мали заеми за 
малото стопанство со средства и техничка помош од странски финансиски 
институции. 

Ќе продолжи поддршката и финасирањето на малото стопанство 
преку микрокредити на разни стански фондации за малото стопанство. 

НЕПА ќе ги продолжи активностите сврзани со воспоставување на 
т.н. "бизнис поврзувања" (business networks), кои обединуват цели групи на 
малите и средни претпријатија со комплементирани производни програми, 
заради нивно оспособување за успешна конкуренција, полесно 
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воспоставување на субконтракторски односи со големите претпријатија и 
опстанок на пазарот. 

Ќе продолжи ангажирањето за обезбедување на нови поволни 
кредитни линии од меѓународните финансиски институции и влади на 
странски земји наменети за поддршка на развојот на малите и средни 
претпријатија, како и поголемо искористување на постојните кредитни 
линии. Во 2002 година ќе се операционализира најавената финансиска 
поддршка од Република Грција, која во дел ќе се однесува за малите и 
средни претпријатија. 

Ќе зајакнат активностие сврзани со промоција на малите и средни 
претпријатија и ќе се овозможуваат контакти на малостопанственици од 
земјата со партнери од странство. 

Во рамките на техничката соработка помеѓу Владата на Република 
Македонија и СР Германија, ќе се реализираат повеќе проекти: трансфер 
на технологии,промоција на приватниот сектор, развој на занаетчиството, 
стручна размена на врвни менаџери и др. 

Со техничка помош ќе се олеснува воведувањето на стандардите за 
квалитет во претпријатијата. 

Со техничка помош од странство (мониторинг, ангажирање на 
експерти и др.) ќе се надградува работењето на институциите за 
поддршка на развојот на малите и средни претпријатија (НЕПА, 
регионални центри, ЕСА Агенциите и др.) Исто така, ќе се настојува да 
бидат отворени и нови регинонални центри за мали и средни 
претпријатија. 

Ќе продолжи ангажирањето за отварање на нови инкубатори и 
технолошки паркови. 

* 

Ќе се стимулира отварање на центри за обука на менаџери и 
претприемачи. При ова, посебно ќе се- настојува со обука да бидат 
опфатени повеќе жени-претприемачи и млади-почетници во бизнисот. 

Ќе се донесе Национална стратегија за технолошки развој во која 
посебно место и значење ќе имаат малите и стедни претпријатија. 

Ќе се настојува дел од техничката помош од станство да се 
насочува кон поддршка на Асоцијациите кои го поддржуваат 
претприемништвото, а особено женското претприемништво. 
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Ќе продолжи реализацијата на Проектот Призма на USAID со кој се 
обезбедува локален економски развој и вклучување на невработените во 
процесот на повторно работно ангажирање. 

Во 2001 година во земјоделството ќе се продолжи со политиката на 
структурни промени во насока, пред се на обезбедување на квалитетно 
примарно производство со повисок степен на преработка како значајна 
суровинска база за преработувачката индустрија и на производството 
наменето за извоз со поголема примена на стандардите и критериумите на 
Европската унија, со цел поголема имплементација на Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација. 

Ќе се поддржува развојот и ќе се обезбедува соодветна заштита на 
домашното производство и на земјоделско -прехранбените производи, 
пред се на тоа погодено од кризата. 

Со средства од Централниот буџет, донации и со други форми на 
финансиска техничка и друга поддршка ќе се продолжи со финансирање 
на Програмата за развој на земјоделството и други активности. 

Врз оваа основа ќе се поддржат активностите сврзани со: 
поттикнување на развојот на еколошкото земјоделско производство;, 
освојување на нови земјоделски површини; производство на домашен 
посадочен материјал во овоштарството и лозарството; заштита на 
растенијата и животните од болести и штетници; проширената 
репродукција на шумите. Едновремено, ќе се поддржува: 
институционалното зајакнување за развој на ефикасна земјоделска 
политика; прекуграничната соработка; руралниот развој на одделни 
региони на земјата, како и активностите во шумарството и 
водостопанството. 

Ќе се продолжи со реализација на Програмата за ревитализација на 
селата, поддржана со средства од Централниот буџет. 

Ивестиции 

За остварување на очекуваното заживување на економската 
активност во идната година ќе се создаваат услови за интензивирање на 
инвестиционата активност. За оваа цел ќе се создаваат услови за 
засилено домашно штедење, но користењето на странскиот капитал по 
сите основи ќе има и натаму значајно учество. Користењето на овој 
капитал ќе се обезбедува преку финансирање на проекти врз 
билатерални и мултилатерални основи како и во рамки на Пактот за 
стабилност. Ќе се прават напори за поголем влез на директни странски 
вложувања и портфолио инвестиции. За имплементација на оваа политика 
ќе се продолжи со создавање на веќе осознаените, потребни 
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административни и нормативни услови за привлекување на 
инвеститорите, а пред се странските. 

Имплементацијата на измените од новиот закон за девизно 
работење насочени кон либерализација на капиталните трансакции, 
поедноставување на процедурата за регистрација на странските 
инвестиции и создавање услови за слободен трансфер на капиталот, ќе 
бидат во функција на потикнување на странските директни инвестиции во 
Република Македонија. 

Во наредната година зголемување на инвестиционата активност се 
очекува и по основ на насочување на средства од буџетот на земјата з а 
капитални инвестиции вклучувајќи ја и реализацијата на проектите од I и 
II ф а з а по основ на "Телеком", со цел обезбедување на инфраструктура 
која ќе го поддржува економскиот раст. Приоритетите во овој домен ќе се 
дефинираат во Програмата за инвестиции во јавниот сектор. 

Во јавниот сектор врз приоритетни основи ќе се изврши 
операционализација на Програмата за јавни инвестиции во Република 
Македонија. Инвестирањето на јавниот сектор ќе се остварува со 
сопствени средства на инвеститорите, средства од Централниот буџет, 
средства од продажбата на АД "Македонски телекомуникации", 
неповратна помош од странство, како и со користење на поволни странски 
кредити, согласно платно-билансните можности на државата . 

Во 2002 година се очекува зголемена инвестициона активност по 
основ на вложувања во проектите кои се финансираат со средства од 
продажбата на АД "Македонски телекомуникации". 

Ќе се продолжи со користење на институтот концесија во областите 
од јавниот сектор што се од интерес на земјата и го привлекуваат 
интересот на инвеститорите од земјата и од странство. Сврзано со ова, ќе 
се поддржува реализацијата на повеќе студии за дооформување на 
потребната техничка, аналитичка и тендер-документација. 

Во 2002 година во патната мрежа инвестиционите активности 
посебно ќе бидат насочни кон: довршување на изградбата на започнатите 
патни правци и започнување на изградбата на патните правци од 
транспортните коридори 8 и 10. 

Во енергетиката ќе се: продолжи со довршување на ХЕЦ "Козјак", 
ревитализацијата на хидроелектраните; дооформувањето на 
диспечерскиот центар и набавка на опрема за дистрибутивната мрежа; 
како и кон започнување со реализацијата на нови проекти во согласност 
со обезбедените средства за нивна реализација. 
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Во текот на 2002 година ќе се д а д е во употреба "Нафтоводот 
Скопје-Солун" со што ќе се намалат трошоците за транспорт на сурова 
нафта. 

Ќе се продолжи со изградбата на повеќенаменската гасна турбина 
во Скопје, што гледано на подолг рок ќе придонесе за пораст на 
производството на електрична енергија по релативно пониски 
производствени цени, а ќе има ефекти и по други основи од енергетски 
карактер. 

Во областа на железницата, со средства од Централниот буџет и 
доколку се обезбедат други финансиски извори ќе се продолжи со 
изградбата на железничката пруга Куманово* Бељаковци - Граница со 
Република Бугарија. 

За разрешување на финансирањето на изградбата на пругата ќе се 
преземат активности за обезбедување на финансиски средства од 
странски извори. 

Во 2002 година, ќе се продолжи со реализација на проектите кои 
имаат еколошки карактер. Со средствата од Централниот буџет ќе се 
поддржи реализацијата на проектите за водоснабдување и за 
одводнување и пречистување на отпадните води во населените места во 
Република Македонија. 

Во 2002 година со финансиска неповратна помош на Владата на СР 
Германија, во вкупен износ од 36 милиони германкси маркиве отпочнат 
активностите сврзани со непосредна имплементација на проектот 
"Еколошка заштита на Охридското Езеро", и "Еколошка заштита на 
Преспанското Езеро". За спас на "Дојранското Езеро" од еколошка 
катастрофа, со средства издвоени од продажбата на "Телеком" во висина 
од пет милиони германски марки, ќе се отпочне со подготвителните 
активности, а ќе се прават напори и за обезбедување на средства по 
разни основи за целосно заокружување на финансиската конструкција на 
овој проект. 

Ќе продолжи реализацијата на проектот "Придружни мерки з а 
отворање на нови работни места преку активности за подобрување на 
комуналната инфраструктура во 13 општини во Република Македонија", 
кој се реализира со финансиска неповратна помош во висина од 16,0 
милиони германски марки од Владата на СР Германија. 

Ќе се настојува да се склучи договор за кредит со Владата на 
Јапонија со кои би се интензивирале активностите сврзани со 
реализацијата на првата ф а з а од проектот за водоснабдување-
наводнување ХС "Злетовица". 
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Во секторот за водоснабдување со обезбедените средства од 
Централниот буџет, неповратната финансиска помош од Владата на 
Холандија и кредитни средства од Светската банка ќе се продолжи со 
реализација на проектот за рехабилитација и реконструирање на ХМС 
"Брегалница", ХМС "Тиквеш", ХМС "Радовице- Бистрица", ХМС 
"Гостиварско поле" и ХМС "Бањичко поле", согласно предвиденат 
динамика. 

Во доменот на заштитата на животната средина и природата ќе се 
отпочне со проектот за изработка на нови закони за заштита на воздухот, 
отпадни води, опасен отпад, заштита на природата, оценување на 
влијанието врз животната средина, воведување на систем за 1РРС, 
односно интегрално спречување и контрола на загадувањето, како и 
изменување и дополнување на основниот закон за животна средина. 
Новите закони и изменувањата ќе бидат целосно усогласени со 
законодавството на Европската Унија. 

Ќе се продолжи со изработката и имплементацијата на Локални 
еколошки акциони планови (ЛЕАП) со што ќе се продолжи политиката на 
помагање на локалната власт во сферата на животната средина, особено 
во доменот за нејзино институционално и инфраструктурно зајакнување. 
Најголем дел од средствата ќе се обезбедат од донации, при што Буџетот 
на Република Македонија соодветно ќе учествува. 

П1. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ 

Приватизација на претпријатијата 
(Постприватизација и реструктуирање) 

1. Во 2002 година со поинтензивна динамика ќе продолжи процесот 
на реформите кои во 2001 година заради кризата беа со забавена 
диманика, а посебно на тие кои се однесуваат на преструктуирање и 
постприватизациониот период на претпријатија. Структурните реформи ќе 
се реализираат со доследна примена на пазарните и економските 
критериуми и постепено напуштање на "мекото буџетско финансирање". 

Во 2002 година, активностите ќе бидат насочени кон завршување на 
приватизацијата во претпријатијата опфатени со постојната законска 
регулатива, како и кон поддршка на постприватизациониот период, при 
што ќе се имаат во вид последиците што одделни стопански субјекти ги 
претрпеа од кризата. 

Ќе се продолжи со продажбата на резидуалните акции со кои 
располага Агенцијата за приватизација, а чија продажба преку берзата во 
2001 година беше привремено стопирана. 
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2. Ќе се настојува да се унапреди корпоративното управување со 
следните мерки: с о з д а в а њ е на инвестициони фондови; трансформација на 
Фондот за пензиско и инвалдиско осигурување во вистински финансиски 
посредник; промоција на можностите за инвестирање во Република 
Македонија; воведување на менаџерски опции; едукација на населението 
заради стекнување на акционерска култура; едукација на менаџерите. 

Ќе се создаваат услови за формирање на инвестиционен фонд со 
префрлување на д е л од капиталот на Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација. За т а а цел ќе бидат избрани претпријатијата 
чии акции ќе бидат префрлени во Фондот, со што ќе се формира 
портфолио на Фондот. 

Со цел заживување на пазарот на хартии од вредност а воедно и 
капитализирање на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Македонија ќе се продолжи со продажба на пакети на акции со кои 
располага Фондот (15% од вредноста на општествениот капитал). 

Со цел да се едуцираат сопствениците на акции (над 250.000 
акционери) со знаење за акционерството, неговата суштина, правата и 
обврските на сопствениците на долгорочните хартии од вредност, 
можните пристапи за оформување на портфолиото на хартии од вредност, 
разводнувањето на ризикот итн., ќе се подготви и реализира Програма з а 
едукација на населението во доменот на акционерството. Програмата ќе 
опфати: составување, публикација и дистрибуција на популарни брошури 
од областа на акционерството; реализација на популарни телевизиски и 
радио емисии од областа на акционерството; подготвување на едноставни 
и ударни текстови з а акционерството и нивно објавување во дневниот 
печат како редовни рубрики и сл. 

3. Во 2002 година ќе се з абрза решавањето на прашањето за 
претпријатијата загубари, согласно условите и динамиката што ќе се 
договори со Светската банка. 

Ќе отпочне изготвувањето на длабински анализи за овие фирми 
според Методологијата,врз основа на кои при одлучувањето ќе се добие 
конечен предлог дали е подобро претпријатието да се преструктуира и 
приватизира или целосно да се ликвидира. 

За претпријатијата кои ќе влезат во стечај ќе се осигури брзо 
одвивање на постапката согласно определбите од новиот Закон за стечај. 
Делови од претпријатијата ќе можат да се реактивираат доколку врз 
основа на извршените анализи постои оправданост за тоа. 
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За релативизирање на социјалните проблеми кои ќе се јават со 
процесот на преструктуирање на загубарите ќе се користат средства од 
Светската банка за спроведување на Проектот за социјална помош. 

Банкарски сектор 

Во 2002 година ќе продолжи процесот на реформи во банкарскиот 
сектор насочени кон заздравување и модернизација на банкарскиот 
систем, подобрување на финансиската диспциплина и нормализирање на 
каматната политика изразена преку повторно намалување на каматните 
стапки. 

Во овие рамки посебен акцент ќе се даде на преструктуирањето на 
банкарскиот сектор со цел негово финансиско зацврствување, враќање на 
довербата на граѓаните во банките и воопшто подобрување на 
кредибилитетот на домашните банки, приватизација на докрај 
неприватизираните банки, како и интегрирање на финансискиот систем на 
земјата со меѓународните пазари. 

Од 1.01.2002 година ќе престане со работа Заводот за платен 
промет, со што сите безготовински плаќања ќе се вршат преку деловните 
банки. 

Во 2002 година се очекува подобрување на ликвидоноста на банките 
како и порамномерна дисперзија на ликвидните средства како резултат 
на влезените повеќе странски инвеститори и зголемувањето на 
конкуренцијата во банкарскиот систем. Во таа насока ќе се настојува да 
се зголеми ефективноста во работењето на банките, да се подобри 
процедурата за управување со ликвидноста, да се подобри квалитетот на 
банкарските пласмани, а успешно да се импелментираат реформите во 
платниот систем и да се реализира целосна афирмација на индиректните 
инструменти за монетарно регулирање. 

Во банкарството ќе продолжи зголемувањето на ефикасноста, 
конкурентноста и развивањето на нови банкарски производи по мерка на 
клиентите кои имаат поголема пазарност и ликвидност. 

Ќе продолжи процесот на зајакнување на супервизијата на 
Народната банка на Република Македонија над комерцијалните банки и 
штедилниците, со примена на соодветни меѓународни стандарди за 
супервизија (Базелските принципи за ефикасна банкарска супервизија и 
директивите на Европската Унија за банкарство), како и преземање на 
корективни мерки према несолвентните банки. Врз овие основи се 
очекува да зајакне финансиската дисциплина и конкуренцијата и да се 
овозможи поефикасна алокација на средствата од страна на банкарскиот 
систем. 
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Влегувањето на странски банки или филијали на странски банки во 
домашниот банкарски систем ќе се промовира како силен елемент на 
конкуренција. Притоа, активно ќе се промовира влез на странски банки и 
подобрување на процедурата за методите на кредитна проценка на 
домашните банки. Исто така, ќе се врши окрупнување на банките преку 
спојување, припојување и модернизација на банкарската инфраструктура. 

Политика на пазарот на работна сила и социјална заштита 

1. Активностите на пазарот на работна сила во 2002 година ќе 
бидат насочени кон водење на активна политика на вработување, во 
функција на амортизирање на падот на регистрираната вработеност, 
заради отпуштања од работа по разни основи (стечај, технолошки вишок, 
рационализација и др.), како и заради последиците од кризата и воените 
дејствија. При тоа, ќе се обезбедува рационално и ефективно користење 
на трудовите ресурси, натамошна либерализација и институционализација 
на пазарот на трудот, како и поголема просторна и професионална 
мобилност. 

Преку институционална, финансиска, едукативна и сестрана друга 
поддршка ќе се развиваат малите и средни претпријатија, како 
трудоинтензивни и најфлексибилни на пазарот. 

Ќе се продолжи со осовременувањето на организацијата на работата 
на Заводот за вработување, преку проширување и збогатување на 
формите на информативно-пропагандната дејност во бироата за 
вработување, за поголемо информирање на работодавците, 
невработените и други корисници. 

Ќе се развива постојана соработка со владини и невладини 
институции, мисии, институции и групи од странство, кои се вклучени во 
помагањето на транзицијата на земјата. Ќе се прошируваат врските и 
соработката со институции во Европа и светот, особено со земјите во 
транзиција кои постигнале забележителни резултати на овој план со 
користење на нивните искуства. Ќе се поддржуваат проекти организирани 
од разни меѓународни институции во врска со создавање услови и 
можности за вработување и др. (Проекти од Светска банка, ММФ , КАРЦ, 
Пактот за стабилност, Социјалниот совет при Советот на Европа и др.). 

Ќе се афирмираат и во рамките на можностите финансики 
поддржуваат проекти и програми кои ги нуди локалниот развој, семејните 
бизниси, микро-претпријатијата, самовработувањето, особено кај 
семејните и селски стопанства (земјоделството и сточарството) и нивно 
ефикасно поврзување на современи основи. 
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Ќе се намалува делот на финансиските средства за подршка на 
пасивните политики на вработувањето во корист на активните политики 
за вработување (развој на локалните заедници, програми за обука и 
отворање на работни места). 

Ќе се интензивираат активностите на подготвување и донесување 
на Акционен план за вработување (стратегија) како итна и приоритетна 
задача, од страна на трите клучни партнери Владата, Синдикатот и 
Стопанската комора. Ќе се прават напори за обезбедување нејзина 
финасика поддршка. Со него воедно ќе се дефинираат и конкретни 
носители на активностите и роковите за дејствување, како и донесување 
на регионални програми за вработување. Вработувањето квалитетно ќе се 
унапредува преку стимулирање на економични, флексибилни и еластични 
форми на вработување (вработување на определено време, работа по 
договор, работа дома и др.). Намалувањето на невработеноста како 
основна приортитетна цел и задача ќе биде заедничка грижа на сите 
органи, органозации и институции кои имаат надлежност во креирањето 
на политиката на вработување и координирањето на активностите. 

Ќе се врши континуиран и засилен инспекциски надзор, заради 
зајакнување на дисциплината на пазарот на трудот и намалување на 
работењето на црно, за која цел ќе се врши техничко и кадровско 
екипирање на инспекцијата на трудот и ќе се обезбеди нејзино сменско 
работење. 

2. Социјалната заштита во 2002 година ќе се остварува согласно 
Законот за социјална заштита и Одлуката за утврдување на 
критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и 
остварување на правото на социјална парична помош. Во 2002 година ќе 
се преземаат активности за стимулирање на работното ангажирање на 
корисниците на социјална помош. 

Ќе се обзебедува финансиска и друг вид поддршка на лицата кои се 
привремено раселени или на друг начин погодени од кризата, со цел 
обезбедување на основни услови за живот на овие лица, особено на тие 
кои се сместени во колективни центри односно семејства. 

Во 2002 година ќе продолжи имплементацијата на Проектот за 
социјална помош, финансиран од Светската Банка и од Владата на 
Република Македонија. 

Истовремено ќе се отпочне со реализација на нов проект-Секторска 
оперативна програма за социјален развој, во рамките на ФАРЕ 
програмата, во насока на подобрување на институционалната поставеност 
на капацитетите во рамките на Министерството за труд и социјална 
политика, како и подршка на институциите за социјална заштита и на 
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центрите за социјална работа, нивно осовременување , модернизација и 
прилагодување спрема стандардите на Европската Унија, а со цел 
успешно спроведување на реформите во оваа област. 

Ќе продолжат отпочнатите активности поврзани со процесот на 
деинституционализација на одделни категории социјално загрозени лица 
кои биле сместени во установите за социјална заштита, со цел за 
подобрување на нивниот живот од аспект на човекови права. 

Социјалната сигурност на работниците на кои им престанал 
работниот однос поради економски, структурни и слични промени ќе се 
обезбедува во согласност со законските прописи, во рамките на 
предвидените средства за оваа намена во Буџетот за 2002 година и во 
рамките на одобрениот кредит од Светска банка наменет за социјална 
поддршка. Согласно условите на кредитот ќе продолжи исплатата на 
испратнини на работниците во друштвата со доминантно државна 
сопственост на кои им престанал работниот однос поради економски, 
технолошки и структурни промени, како и надоместок за невработеност на 
овие работници преку Заводот з а вработување. 

Со цел намалување на распространетоста на сиромаштијата до 
месец април 2002 година ќе се донесе Стратегија за намалување на 
сиромаштијата каде што ќе се фокусираат основните политики насочени 
кон брз економски развој, генерирање на нови можности за вработување, 
обезбедување на програми за обука и распоредување на работна сила, 
подобрување на квалитетот, ефикасноста и правичноста на образовниот 
систем, подобрување на постоечкиот систем на социјална заштита и 
поттикнување на преструктуирањето и управувањето во секторот на 
претпријатијата. За успешна имплементација на Стратегијата за 
намалување на сиромаштијата ќе се обезбеди еден нов партиципативен 
(консултативен) процес со учество на претставници на сиромашни групи на 
населението, граѓански здруженија, невладини организации, со цел 
обезбедување на поголема транспарентност на целиот процес. Ќе се 
реализира политика на динамичен развој на мали и средни претпријатија и 
ќе се д а д е приоритет и поддршка на инвестициите во проекти од 
инфраструктурата и заштита на човековата околина, со цел 
обезбедување на работно ангажирање на дел од невработените. Со оглед 
на поголемата присутност на невработеноста и сиромаштијата помеѓу 
послабо образовните слоеви и малцински групи, ќе се зголемат 
инвестициите во човекови ресурси како клучен елемент за 
имплементација на стратегијата за намалување на сиромаштијата. 
Посебен акцент ќе се стави на инвестициите во проекти за вклучување во 
овие процеси на сиромашните кои живеат во доминантно руралните 
средини. 
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Во областа на пензиско-инвалидското осигурување ќе се преземат 
активности во насока на продолжување на започнатите реформи и 
утврдување на правна рамка з а в о в е д у в а њ е на целосно финансиран втор 
столб на пензиски систем, з а д о л ж и т е л е н за сите ново вработени, а 
доброволен з а оние кои веќе се вработени. Транзицијата кон повеќеслоен 
пензиски систем ќе се координира во согласност со динамиката на 
реформите во платниот систем и развојот на пазарот на хартии од 
вредност. Со цел олеснување на спроведувањето на реформоите во 
пензискиот систем, д е л од приходите од приватизација ќе бидат насочени 
кон финансирање на можните транзициони дефицити. 

IV. ПРОЕКЦИЈА НА МАКРОЕКОНОМСКИТЕ АГРЕГАТИ 

Во 2002 година , врз основа на пренесените тенденции и состоби и 
тие што ќе се создаваат со Макроекономската политика, а имајќи ги во 
вид оценетите можности и претпоставки, пред се во динамиката на 
надминувањето на кризата и нормализацијата на состојбите, се оценува 
дека основните макроекономски агрегати во 2002 година ќе ги имаат 
следните проектирани големини: 

-реални стапки на промени 
Бруто домашен производ 
Вкупно економија 4,0 
- индустрија и рударство 3,5 
- земјоделство шумарство и рибарство 8,8 
Надворешно-трговска размена*) 
- извоз на стоки(фоб) 0,1 
- увоз настоки (фоб) 3.5 
Вработени и плати 
- вработени 2.0 
- просечна плата 1,0 

Инфлација 
- трошоци на живот(нов пораст) 2.7 
- трошоци на живот(просечен пораст) 2,5 

*)Стапките се пресметани во доларски износи 

Макроекономската политика ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-7164/1 
18 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1800. 

Врз основа на член 8 од Законот за Владата на Република Македонија ( 'Службен 
весник на Р М " бр.59/2000), а тргнувајќи од севкупните содржини на Универзалната 
декларација за човекови права на Обединетите Нациии од 1948 год., особено гаранциите 
за живот, достоинство, слобода и еднаквост на секое човечко суштество како и 
солидарноста меѓу луѓето, исто така и од сите права утврдени со Конвенцијата за правата 
на детето на О Н ; Резулуција на О Н за Стандардните правила за изедначување ма 
можностите за лицата со хендикеп; содржините на Европската Конвенција за 
човековите права и фундаментални слободи; како и Уставните определби на Република 
Македонија за социјална држава, еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите и 
обврската на државата да создава услови за вклучување на лицата со хендикеп во 
општествениот живот, како и од специфичните потреби на лицата со хендикеп во 
зависност од видот и степенот на попреченост, а во рамките на нивниот личен и семеен 
живот, образование, професија и слободно време, Владата на Република Македонија 
донесе ' 

" Н А Ц И О Н А Л Н А СТРАТЕГИЈА З А И З Е Д Н А Ч У В А Њ Е 
Н А П Р А В А Т А Н А ЛИЦАТА СО Х Е Н Д И К Е П ВО 

Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А " 

В о в е д 

Во градењето на оваа стратегија, се направени напори во нејзиното 
изготвување да се пристапи на издиференциран начин. Тоа значи дека при 
утврдувањето на определени содржини се водеше сметка за улогите на сите 
субјекти во системот на заштитата, образованието и рехабилитацијата во 
однос на проблемот на хендикепираноста. 

И с т о така диференцираноста значи да се има во вид дека при 
утврдувањето на правата, потенцијалите и придонесот на лицата со 
хендикеп, да се појде од нивните специфични потреби кои ги имаат овие лица 
во зависност од видот и степенот на хендикепот. 

Изготвувањето на националната стратегија за изедначување на правата 
на л и ц а т а со хендикеп во Република Македонија произлегува од правната 
рамка на глобален европски и национален план како и од Стандардните 
правила за изедначување на можностите на инвалидните лица, така да нашата 
држава се повикува на: 

А Меѓународните стандарди за човекови права, содржани во Универзалната 
Д е к л а р а ц и ј а на човекови права , Меѓународната Спогодба за економски 
социјални и културни права, и Меѓународната Спогодба за цивилни и 
п о л и т и ч к и права, прокламираат права за сите луѓе, без било каква 
дискриминација; 

А Н а Конвенцијата за правата на детето, која забранува дискриминација 
базирана на хендикепираност и бара воведување на специјални мерки за 
обезбедување на правата на хендикепираното дете, како на Меѓународната 
конвенција за заштита на правата на сите работници -мигранти и нивните 
семејства инсистира на заштитните мерки за хендикепираните; 

Се повикува исто така на прописите на Спогодбата за елиминација на сите 
ф о р м и на дискриминација против жената, за да се обезбедат правата на 
дево јчињата и жените со хендикеп; 
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А Ги има исто така, во предвид Декларацијата за правата на 
хендикепираните лица. Декларацијата за правата на ментално 
заостанатите лица. Декларацијата за социјален Прогрес и развој(12). 
Принципите за заштита на лицата со Ментални заболувања и за 
Подобрување на заштитата на менталното здравје (12), како и други 
релевантни документи прифатени на Генералното Собрание; 

А Се повикува на спогодбите и препораките прифатени од 
Интернационалните работнички организации, со посебно потенцирање на 
вработување на попречени лица без било каква дискриминација; 

А Ги има во вид препораките и работењето на Образовните, Научните и 
Културните Организации на Обединетите Нации, посебно со Светската 
декларација за образование на сите луѓе, Светската здравствена 
организација. Детскиот фонд на Обединетите Нации и други вакви 
организации; 

а Почитување на обврската дадена од сите држави за заштита на околината: 
А Познавајќи ги разурнувањата кои ги носи војната и неодобрувајки ја 

употребата на опасните материјали за производство на оружје; 
А Признавајќи дека Светскиот Програм на активности кои се однесуваат 

на хендикепираните лица и неговите дефиниции за изедначување на. 
можностите, претставува најискрена желба на меѓународната заедница да 
ги примени сите тие меѓународни документи и препораки и да им даде 
практично значење и вредност; 

а Прифаќајќи го фактот дека целите на Декадата на Обединетите Нации за 
инвалиди ( 19ЅЗ/ 1992) за спроведување на Светскиот програм на 
активности е сеуште валиден и бара постојана активност; 

А Потсетувајќи се дека Светскиот Програм на Активности се базира врз 
концепти кои се исти и во неразвиените и во индустријализираните земји; 

Со убедување дека се потребни интензивирани напори за постигнување 
на целосни човекови права и целосно учество на хендикепираните во 
општеството, повторно се истакнува дека хендикепираните лица и нивните 
родители старатели, застапници и организации мораат да бидат активни 
партнери со Владата на земјата и за планирање и спроведување на сите мерки 
кои влијаат врз граѓанските, политичките, економските, социјалните и 
културните права. 

Во согласност со Резолуцијата на Советот за економски и социјални 
прашања ( 1990 ) и врз база на специфичните мерки кои се потребни за 
хендикепираните да постигнат исти права со останатите луѓе, кои се детално 
наведени во Светскиот програм на Активности, 

Исто така на 48-ма Седница на Генералното Собрание во ОН на 20-ти 
декември 1993 година донесена е Резолуција 48/49) за Стандардните правила 
за изедначување на можностите за Лицата со хендикеп. 
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Без претензии да се прикаже севкупниот европски нормативен простор 
во однос на лицата со хендикеп, се наведуваат уште два документи за КОЈ се 
смета дека се од извонредно значење: 

„Европската конвенција за човековите права и фундаменталните 
слободи,, и "Европската социјална повелба". 

Во внатрешно- правниот систем, се смета дека се од клучна важност три 
аспекти на Уставот на Република Македонија. Имено, во член 1 од Уставот 
нашата З е м ј а е одредена како социјална држава. 

Во член У се утврдува еднаквост на сите граѓани пред уставот и 
законите. Оваа ф о р м а л н а еднаквост е специфицирана во член 35. став 3 од 
Уставот, според која одредба државата е должна да создава услови за 
вклучување на лицата со инвалидност во општествениот живот. 

Овие"'уставни определби практично значат обврска на државата да во 
рамките на социјално политичките мерки и севкупната нормативна правна 

'активност , води сметка за формалната еднаквост на лицата со хендикеп со 
другите граѓани, така што освен за општите потреби треба да се води сметка и 
за нивните специфични потреби. 

I. Состојби во заштитата , образованието и 

рехабилитацијата на лицата со хендикеп 

Неспорен е фактот дека во периодот од 50 години на заштита, 
образование и рехабилитација на лицата со хендикеп Р. Македонија 
интензивно се здобиваше како со позитивни искуства така и со несоодветни 
решенија и негативни искуства како помалубројни и п р о п р а т н а но кои често 
оставаа определени последици во однос на континуираниот развој. Тоа може и 
да се смета за логично со оглед на целокупниот контекст на историски, 
социјални, здравствени и образовни проблеми што Македонија ги наследи по 
ослободувањето, а кои не биле во доволна мера организирано и системски 
решавани. 

Денес кога со многу и различни документи на органите на 
специјализираните агенции на ООН се бара од нејзините членки преземање на 
мерки за сеопфатност на лицата со хендикеп и обезбедување на неопходни 
услови за институционализација на современата практика за интегрално 
оспособување и рехабилитација, како и создавање услови за образование на 
соодветни кадри. 

Т р е б а да се напомене дека во постојните законски и подзаконски акти 
од областа на заштитата , образованието и здравството поголем број на 
прашања од битно значење за развојот на заштитата и рехабилитацијата не се 
соодветно решени. 

Здравствено образовната компонента на рехабилитацијата во нашата 
земја не е развиена. Покрај тоа што во Македонија постојат две 
рехабилитациони установи (институт за рехабилитација на слухот, говорот и 
гласот во Скопје и во Битола) кои поради отсуство на нужните законски 
предуслови, немаше можност во установите да се воведе ремедијална 
рехабилитациона практика. 
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Едукативната компонента не е на соодветно организациски, 
технолошко, програмско и функционално нисо за сите категории на 
хендикеппраност. Нужно е да се наведат следните битни недостатоци: 

Не е конституирано и институционализирано предучилишното воспита-
ние и образование. Постои и н ц и д е н т а практика без концепт, програма и 
поврзаност со ран образован третман. 

• Основното образование на сите категории на деца со хендикеп е 
оптоварено со повеќе недостатоци кои организациски, концепциски, 
програмски и технолошки се задржани на одамна надминати основи. 
Не е поставено на рехабилитациски, туку на класично образовни основи. 
Во однос на физичкиот, менталниот и социјалниот статус во сите 
одделенија и паралелки постои големо шаренило. 

Вклучувањето на децата со пречки во развојот во редовните училишта 
претставува императив и потреба на времето и човекот, но за неговото 
оживотворување се нужни определени предуслови. Пред се, редовното 
училиште треба да се подготви за прифаќање на децата и за остварување на 
сите облици и фази на интегративниот (инклузивниот) процес. 

Средното образование на инвалидизираните деца ги носи сите белези на 
постојното основно образование. Инвалидизираниот младинец без оглед на 
неговите психофизички потенцијали, се уште, е предодреден за мануелни 
занаети. Ова од причина што постојниот систем и практиката, се уште, ја 
немаат пробиено бариерата на занаетчиското оспособување. 

П О С Т О Ј Н И О Т систем и практика на образование на лицата со хендикеп 
што ги карактеризира расцепканоста изолираност, неповрзаност и што е 
најлошо, неефикасност, треба на институционален, организациски, 
концепциски, програмски технолошки, кадровски и просторен план да се 
интегрираат на начин и во мера кои, од една страна се можни и нужни, а од 
друга страна ќе овозможи не само рационалност, туку и максимална можна 
ефикасност. 

Тргнувајќи од ф а к т о т дека во рамките на социјалната заштита центрите 
за социјална работа вршат координација на спроведување на листа на 
специфични потреби за децата и лицата со хендикеп, односно нивните 
животни проблеми во долг временски период, без никакви дилеми се 
наметнува потребата од поорганизирана и постојана подготовка на средината 
за нивно прифаќање и побрза адаптација. 

Во таа смисла центрите во рамките на своите законски надлежности 
имаат можност да преземат низа од социјално-економски мерки за санирање 
на одредени состојби како што се материјално обезбедување, под услови 
утврдени со закон , и помош при решавањето на семејните проблеми кога тие 
се јавуваат 
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Посебно значаен сегмент од животот на лицата со хендикеп 
претставува користењето односно организацијата на нивното слободно време, 
поточно речено културно-забавниот и спортско-рекреативниот живот, Овој 
проблем, кога се во прашање на лицата со хендикеп неодминливо треба да се 
гледа не само од хуман, здравствено-социјален и економски аспект туку многу 
пошироко. 

Егзистенцијата на лицата со хендикеп е нераскинливо поврзано со 
задоволувањето не само на нивните животни секојдневни потреби, туку како 
што веќе нагласивме и со целокупните потреби на нивните семејства. Тоа 
дотолку повеќе што во сегашни прилики на економска криза заради ннза 
објективни п субјективни фактори инвалидните лица се наоѓаат во значително 
понеповолни услови за живеење за разлика од другите граѓани. 

11- О с н о в и на н а ц и о н а л н а т а с т р а т е г и ј а 

Националната стратегија се засновува врз темелно согледување, 
анализирање и укажување на потребата од донесување соодветни одлуки од 
Владата на Р. Македонија за заштита, образование, рехабилитација^ 
оспособување и вработување на инвалидните лица и тоа за: 

Превентивата , раната детекција. раната дијагностика и раниот третман: 
Предучилишното воспитание, основното образование, средното образова-
ние и високото образование за сите оние што е можно; 
Оспособувањето и вработувањето, семејниот, општествениот и културно 
забавниот живот; 
Обезбедување на услови (во семејства, центри за полудневно и целодневно 
згрижување, како и стационарно згрижување во установи со мали 
капацитети и во станови за живеење на мали групи на инвалидни лица) за 
сите оние инвалидни лица од потежок степен кои имаат потреба од таква 
помош. 

Содржина на Националната стратегија 

Националната стратегија го опфаќа настанувањето на личноста во 
рамките на примарното семејство, севкупниот развиток и специфичните 
потреби кои се јавуваат во целокупната здравствена и социјална заштита, 
образование, рехабилитаци и сите други форми на индивидуалниот семеен 
живот во општеството . 

Семејство и развој на личноста 

Семејството претставува универзална општествена група, како во 
историска и социокултурна смисла така и од аспект на индивидуалниот живот. 
Како биосоцијална единица семејството претставува мост меѓу општеството 
и индивидуата. 
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Како специфична општествена група семејството с заедница на мажот 
и жената, и децата кои потекнуваат од оваа заедница, (а може да бидат и 
посвоени). 

Воедно семејството е примерна група во која се конституира и развива 
личноста на детето. Во исто време во основа на семејните врски на членовите 
на едно семејство се наоѓаат емоционалните процеси. 

Постојат генерално две ситуации во кои може да се најде семејството со 
член со хендикеп. Првата ситуација е всушност примарно семејство во кое 
родителите имаат дете со хендикеп, а тој хендикеп детето го имало при 
раѓање или пак подоцна го стекнало како резултат на болест или повреда. И 
едната и другата ситуација за семејството е изразито трауматска затоа што го 
нарушува постојниот баланс во односите на родителите со нивната околина, 
вклучителна и семејната околина . а во исто време родителите немаат ни 
соодветен модел на вршење на родителски улоги, кои би го стекнале од своите 
родители ( трансгенерациски). Во оваа ситуација потребна е помош на ова 
семејство на повеќе нивоа. 

Непосредна советувалишна помош на самото семејство во зависност од 
тоа дали чуваат дете со сензорен хендикеп (визуелен или слушен), со 
физички хендикеп или пак со тешкотии во учењето ( ментална попреченост). 
При работата со семејство во кое живее дете со хендикеп многу е битно да се 
свати дека постојната инфраструктура која постои за другите семејства, 
всушност е инфраструктура и за ова семејство. Ова практично значи, детето 
со хендикеп во своето семејство да има соодветни играчки и игри , да може да 
си игра со своите врсници да ги посетува градинките и да оди во редовниот 
систем на образование. 

Ситуацијата драстично се менува кога станува збор за секундарно 
семејство во кое лицето со хендикеп се јавува како брачен партнер и родител. 
Во оваа ситуација освен советувалишната помош на семејството ако е 
потребна, на лицето со хендикеп секогаш му се потребни помагала во 
обавувањето на професионалните активности, вршењето на улогите во 
семејството и користењето на слободното време. 

Обврските на државата треба да се состојат во донесување на 
соодветна норматина правна рамка која ќе го овозможува на формално 
рамниште остварувањето на сите односи кои претходно ги наведовме. 
Државата исто така треба да воспостави методолошко техничка и 
институционална организираност која ќе овозможи во локалната заедница и 
во матичното семејство да се остварат сите наведени цели. 

П р е в е н ц и ј а 

Појмот “ Превенција“ значи акција која има за цел спречување на 
појава на физички , интелектуални, психолошки или сетивни пречки ( 
примарна превенција), или пак спречување овие пречки да доведат до трајни 
функционални оштетувања (секундарна превеницја). Превенцијата опфаќа 
најразлични видови активности како: примарна здравствена заштита , 
пренатална и постнатална заштита, поуки во областа на исхраната, кампања 
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за спроведување на имунизација против заразни болести , мерки за контрола 
на ендемски заболувања, сигуросни регулативи, програми за спречување на 
несреќи на разни полиња што вклучува и адаптација на работно место за да се 
спречат професионални заболувања и настанување на пореметувања како 
резултат на загадување на околината или вооружен конфликт. 

Подигање на свеста 

Во својот дел на обврските за подигањата на свеста во однос на 
хендикепот кај јавноста, државата е должна да изгради соодветен нормативно 
правен систем и да овозможи користење на институциите во местото на 
живеење на лицата со хендикеп, од аспект на еднаквост на правата на овие 
лица со другите граѓани а во функција на задоволување на нивните потреби, 
развивање на нивните потенцијали и прифаќање на нивните придонеси. 

Процесот на градење на свеста во однос на лицата со хендикеп треба да 
се остварува на различен начин во зависност од тоа со кои групи население 
станува збор. Така на пример одговорните институции треба да даваат 
навремени и најсовремени информации на самите лица со хендикеп и нивните 
семејства во однос на програмите и услугите што им стојат на располагање: 
Во исто време информираност на професионалците во оваа свера треба да 
преставува всушност обука за најсовремените методи во давањето на услуги 
на лицата со хендикеп. Информирањето треба да се остварува на медиуми кои 
се достапни на лицата со хендикеп. 

Подигањето на јавната свест во однос на лицата со хендикеп треба да 
се остварува и преку доброводена кампања во медиумите. Во оваа кампања 
треба да се пренесе позитивна слика за лицата со хендикеп во јавноста и 
пораката за еднакви права и обврски на овие граѓани. 

Во градењето на јавната.свест јавниот систем на образованието треба 
да биде организиран така да овозможи полно учество и еднакви услови за 
образование на децата со хендикеп. Во оваа смисла многу е битно 
истакнувањето на специфичните потреби на овие деца, а изнесени од нив 
самите и од нивните семејства. 

Се разбира дека образованието и целата животна ориентација на 
децата и лицата со хендикеп треба да поаѓа од нивната резилиентност, а тоа 
значи да тие се потпираат на сопствените снага и да се оснажуваат да ги 
користат посебните прилики што произлегуваат од посебните околности. 

Во оваа свера многу е битно учеството на организациите на лицата со 
хендикеп и тоа како од аспект на нивното укажување при планирањето и 
проценката на програмите за лицата со хендикеп, така и во смисла на 
пренесување на сопственото искуство на помладите лица . 

Битен дел од подигањето на јавната свест претставува вклучувањето на 
програми за хендикепираност а и политиките во оваа свера , во системот на 
редовното образование за сите деца. Во оваа смисла потребно е да се одржат и 
посебни курсеви и за нивните учители и наставници. 
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При вработувањето важно е во свеста на работодавците да биде 
присутен ставот за постоењето на специфичните потреби при работењето на 
лицата со хендикеп. 

Здравствена заштита 

Државата треба преку донесување прописи и воспоставување на 
институции да обезбеди ефективна здравствена заштита за сите лица со 
хендикеп. 

Во здравствената заштита на населението треба особено да се обрати 
внимание ма раната детекција процена, и третман на оштетувањата со цел 
по можност да се спречи намали или потполно елиминира настанувањето на 
хендикепираност. 

Ако со здравствениот третман неможат да се надминат постојните 
здравствени проблеми кај луѓето и настане траен хендикеп тогаш локалните 
служби треба да се во состојба рано да ги откриваат овие случаи и да ги 
упатуваат до соодветни служби. 

Особено децата а и сите лица со хендикеп имаат право на здравствена 
заштита во редовниот систем на здравството. 

Стручњаците од областа на медицината треба да се соодветно обучени 
и опремени така да се во состојба да им укажат соодветен здравствен третман 
на лицата со хендикеп. При ова, особено е важно да се очува и унапреди 
здравствената состојба на лицата со хендикеп така да се овозможи нивно 
нормално функционирање. Во овие активности важно е учеството на 
организациите на лицата со хендикеп особено од аспект на правилно 
планирање и проценка на активностите кои се одвиваат во системот на 
здравствена заштита. 

Рехабилитација 

Државата е должна да воспостави систем на институции за 
рехабилитација. 

Програмите кои се остваруваат во овие институции, треба да 
овозможат оптимално рамниште на независност и функционирање на лицата 
со хендикеп. При ова, овие програми најпрвин треба да водат сметка за видот и 
степенот на хендикеп, а потоа за индивидуалните потреби, овозможувајќи 
полно учество и создавање на еднакви услови за развиток. 

По можност програмите за рехабилитација треба да овозможат 
стекнување на основни вештини, се до највисоките степени на образование. 
Овде е многу битно да самото лице и неговото семејство укажат на потребите 
кои треба да бидат остварени со реализацијата на програмите. 

По можност програмите за рехабилитација треба да се остваруваат во 
локалната заедница, а во исклучителни случаи во временски ограничени 
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периоди рехабилитацијата може да се остварува и вон местото на живеење со 
остварување на интернатско сместување. 

При спроведувањето на програмите за рехабилитација по можност 
како консултанти или обучувачи треба да се вклучуваат искусни лица со 
хендикеп, а пак нивните организации, преку користењето на искуството на 
нивните членови треба да помагаат во создавањето на планови или проценка 
на програмите за рехабилитација. 

Рехабилитацијата за која овде зборуваме не ја вклучува примарната 
медицинска заштита. 

Достапност на услуги и помагала 

Услугите треба да се усмерени кон задоволувањето на специфичните 
потреби за полно учество на лицата со хендикеп во личниот , семејниот , 
образовниот професионалниот живот, како и за независно и полно учество 
во секојдневниот живот и неформалните групи. 

Државата е должна да создаде правен систем кој ќе осигури 
обезбедување на помагала за лицата со хендикеп. Исто така, државата треба 
да го обезбеди развојот, производството, снабдувањето и одржувањето на 
помагалата. 

Помагало е било кој инструмент опрема , апарат, уред , техничко 
средство, софтвер или техничко прилагодување кое што служи во 
задоволувањето на специфичните потреби на лицата со хендикеп што треба да 
го овозможи нивното независно и ефикасно вршење на улогите во личниот 
живот, семејството , училиштето, професионалните групи, секојдневниот 
живот и учеството во неформалните групи и минувањето на слободното 
време. 

При набавката на помагалата треба да се води сметка тие да бидат 
бесплатни или по цена достапна за лицето или неговото семејство. Исто така 
при изборот на помагалата нужно се зема во вид полот на лицето , неговата 
возраст и специфичноста на потребите. Тоа значи дека помагалата треба да 
бидат различни односно соодветни на видот и степенот на хендикепот. 

Така кај лицата со оштетен слух освен соодветни помагала многу се 
битни и интерпретативните услуги (гестовен говор) во функција на 
остварување на нивната комуникација со другите луѓе. 

Во однос на тоа какви помагала се потребни треба да се земаат во вид 
ставовите на самите лица со хендикеп, а организациите на овие лица треба да 
изготват листа на соодветни помагал и у с л у г и . 

Д о с т а п н о с т 

Државата треба да донесе прописи со кои ќе обезбеди физичка, 
информативна и комуникативна достапност за лицата со хендикеп. Преку 
воведувањето на определени стандарди и упатства треба да се остварат 
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програми кои ќе ги отстранат физичките бариери во зградите за домување, 
улиците, средствата за превоз и јавните објекти итн, Во образованието на 
архитектите и градежните инжињери треба да се вклучат и теми кои го објаснуваат 
градежниот дизајн пожелен за лицата со хендикеп. Воедно на лицата со хендикеп и 
на нивните организации треба да им се овозможи да го изложат своето мислење во 
однос на физичката достапност ири градењето на различните објекти. Него така. 
при давањето информации и овозможувањето на комуникацијата треба да се води 
сметка за видот на хендикепот. Така. за лицата со визуелен хендикеп во сите свери 
учебници, белетристика, стручна литература, печатени медиуми. Целиот овој 
пишан материјал треба да биде достапен на Браево писмо, снимено во звучна 
техника отпечатено со зголемени букви, достапно преку синтеза на говор итн. За 
лицата со проблеми во слухот многу е битен гестовниот говор како но 
образованието така во меѓусебната комуникација на лицата со оштетен слух и во 
комуникацијата на овие лица со другите луѓе. 

Во обезбедувањето на информациите и во овозможувањето на 
комуникацијата треба да се води сметка дали лицата со хендикеп имаат некои други 
комуникативни проблеми или проблеми на разбирање. 

Сите видови на медиуми: радио, телевизија, пишаните медиуми 
итн. треба да се охрабрат и финансиски да се подржат од државата информациите 
да ги даваат на начин достапен за лицата со хендиекп. 

Производителите на компјутери и компјутерска техника треба 
да се охрабрат уште во почетните фази или пак подоцна да извршат соодветни 
адаптации кои ќе одговараат на можностите на лицата со хендикеп. 

Секогаш кога се обезбедуваат специфични медиуми за 
информирање и комуникација, треба да се консултираат организациите на лицата 
со хендикеп. 

Образование за лица со хендикеп 

Државата е должна да обезбеди нормативно правна и 
институционална рамка, која ќе претставува еднаквост на условите за стекнување 
на образование во сите степени за децата, младите и возрасните лица со хендикеп. 
Ова образование треба да се остварува под редовни услови и да претставува дел од 
редовниот систем на образованието. 

Општиот образовен систем е одговорен систем за 
остварувањето на образованието на лицата со хендикеп и тоа во редовни услови и 
како дел во редовниот систем на образованието. Образованието на лицата со 
хендикеп треба да се најде израз и во националното планирање и создавање на 
програми за образование. 

Образованието, лицата со хендикеп треба да го остваруваат 
откако ќе се обезбеди соодветен пристап и помош, методолошка во зависност од 
специфичните образовни потреби, кои произлегуваат од различните видови на 
хендикеп. 

Во оваа смисла за лицата со оштетен слух кога е тоа потребно 
треба да се користи гестовен говор, во сите степени на образование. 

Родителите на децата со хендикеп и нивните организации треба 
да бидат вклучени во сите степени на образованието на лицата со хендикеп. 
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Во делот на задолжителното образование треба да бидат вклучени сите 
деца независно од полот и видот и степенот на хендикепот. 

При остварувањето на воспитно образовниот развој треба да се обрати 
внимание особено па изразито мали деца со хендикеп, деца на претшколска 
возраст и возрасни лица со хендикеп. Политиката на државата за 
остварувањата на образованието на лицата со хендикеп во редовниот 
образовен систем и под еднакви услови треба да стигне до самите училишта и 
да се манифестира во соодветно прилагодување на тие училишта за ефикасен 
пристап, обезбедување на соодветни материјали во образовниот процес, 
специфични методи на образование во зависност од видот на хендпкепот и 
обука и стална методолошка и стручна поддршка на учителите - наставниците 
кои го изведуваат образованието за лицата со хендикеп. 

Општата национална политика во однос на образованието за лицата со 
хендикеп, треба да најде соодветна разработка и подготовка и на локално 
ниво. 

Имајќи ги во вид комуникативните тешкотии на лицата со оштетен 
слух, а особено на глуво-слепите лица, за овие лица можеби е подобро во прво 
време образованието да се остварува во посебни училишта или посебни 
класови и оддели во редовните училишта, со тоа што стандардите на 
образование и во специјалните училишта треба да бидат на еднакво ниво како 
и во редовните училишта. 

Вработување и работење 

Државата е должна да создаде услови за да лицата со хендикеп се 
оспособат така за да ги остваруваат своите човекови права, а особено во 
сферата на вработување на пазарот на трудот. 

Во прописите кои се донесуваат во областа на трудот треба да се 
внимава да не постои никаква дискриминација во однос на вработувањето на 
лицата со хендикеп. Во исто време државата треба да оствари програми за 
поддршка за вклучување на лицата со хендикеп на пазарот на трудот. Оваа 
поддршка се остварува воглавном преку обезбедување на соодветно 
професионално образование, давање на поволни кредити и грантови како и 
извесни прилагодувања кои треба да овозможат соодветен пристап до 
работното место. 

К а к о посебни услови се третираат и адаптацијата на работното место 
која што треба да се состои во технички прилагодувања и обезбедувања на 
помагала во зависност од видот на хендикепот. Исто така треба да се обезбеди 
достапност и со соодветни услуги да се решаваат комуникативните проблеми. 

Државата треба да организира производство на помагала кои ќе го 
овозможат продуктивното работење. 

Активностите на државата подигањето на актуелната свест треба да 
бидат усмерени кон елиминирањето на негативните ставови и предрасуди на 
работодавците во однос на вработувањето на лица со хендикеп. 
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Како работодавец државата треба да создава погодни услови за 
вработување на лицата со хендикеп во јавниот сектор. 

Во соработка државата, организацијата на работниците и 
организацијата на работодавците треба да обезбедат за лицата со хендикеп 
еднакви услови за работење, добра заработувачка и заштита при работа така 
да се спречи добивањето на професионални заболувања и повреди на работа, а 
ако сепак некои работници стекнат професионално заболување, повреда или 
оштетување на работа неопходно е да се организира рехабилитација и доколку 
е потребно преобука за повторното работење. 

Вработувањето и работењето на лицата со хендикеп треба во најголема 
мера да се остварува на отворениот пазар на трудот, а само исклучително во 
мали заштитни работилници. 

Во програмите за преобука треба да се вклучат и лицата со хендикеп, 
како зголемување на нивната флексибилност во однос на вработувањето. 

Освен консултациите со организациите на работниците и 
организациите на работодавците државата е должна да ги консултира и 
организациите на лицата со хендикеп во зголемувањето на нивново 
вработување и овозможување за продуктивно работење. 

Обезбедување на приходи и социјална сигурност 

Државата е должна да обезбеди поддршка во остварувањето на 
приходите и социјалната сигурност за лицата со хендикеп.. 

Својата егзистенција лицата со хендикеп во најголема мера ја 
остваруваат преку заработување на платата со работењето. 

Извесни надоместоци вон работата се остваруваат врз основа на 
социјалното осигурување, на пример во случај на болест, инвалидност, старост 
итн. 

Државата не смее да дозволи дискриминација или исклучување на 
лицата со хендикеп во рамките на прописите, кои се однесуваат на 
социјалното осигурување, социјалната помош и социјалната заштита. 

Државата треба да го поддржи остварувањето на приходи од страна на 
лице кое се грижи за хендикепирано лице. 

Социјалното осигурување а особено инвалидското осигурување треба 
да е усмерено секогаш на воспоставување или обновување на заработувачките 
способности на лицата со хендикеп , така да тие својата егзистенција може да 
ја обезбедуваат во рамки на заработената плата. Заработувачките 
способности често се обновуваат или воспоставуваат и преку системот на 
професионалното оспособување. 

Надоместоците врз основа на социјалното осигурување (инвалидското 
осигурување) треба да се остваруваат се до воспоставувањето на 
заработувачките способности , а исто така доколку е потребно и за 
надоместок на трошоци за сместување во соодветна установа. 
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Доколку е потребно ќе се организира и професионално 
преоспособување на лице со хендикеп кои подолго време чекаат на 

вработување. 
При постоењето на приватната сопственост во производството 

државата треба да ги охрабри локалната заедница ,. семејствата на лицата со 
хендикеп , нивните организации и центрите за социјална работа да 
изготвуваат социјални програми за стимулација на вработувањето и 
преземање на мерки за вработување на лицата со хендикеп. 

С о ц и ј а л н а З а ш т и т а 

Заштита на лици со тешка, најтешка 

ментална попречениот и комбиниран хендикеп 

За лицата со тежок и најтежок ментален хендикеп, како и за лица со 
комбиниран хендикеп, кои имаат потреба да бидат стационирани во установи 
за социјална заштита, ќе треба да се настојува таквите установи да бидат со 
помали капацитети, отворани и организирани поблиску до семејствата на 
ваквите лица (стационари со мали капацитети корисници со сервисни услуги, 
обезбедување станови за живеење на мали групи и поединечно сместување во 
други семејства). 

Врз основа на ова ориентација, ќе биде потребно да започне процесот на 
реорганизација и реформа на Специјалниот Завод во Демир Капија, односно 
да започне процесот на деинституционализација, подобрување на условите за 
живеење и третман во оваа институција во склад со најдобрата пракса во 
европските земји. 

Заштита и третман на деца со аутизам 

и церебрална парализа 

Со оглед на тоа што до денес не е ништо сторено во нашата Република 
по однос на децата со аутизам и децата со церебрална парализа, потребно е во 
прв план во активностите што ќе се превземат од надлежните органи да се 
донесат соодветни решенија и одлуки за организирање на соодветен третман 
на овие лица, со отворање на потребните дневни центри за нив. Со ваквиот 
чекор ќе може во најскоро време да се излезе во пресрет на големиот број на 
родители што го бараат тоа. 



Стр. 5356 - Бр. 101 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 24 декември 2001 

Д о м у в а њ е 

Државата е должна да обезбеди прописи и институционална рамка за 
создавање услови за домување на лицата со хендикеп. 

Со приписите кои ја уредуваат областа на домување треба да се 
одредат критериуми и услови за тоа кои лица со кои вид и степен на хендикеп 
ќе можат да добиваат станови на користење или кредити и грантови за 
набавка па станови. 

К у л т у р е н ж и в о т 

Државата треба да осигури вклучување па лицата со хендикеп како 
творци и како корисници на културните збиднувања. 

Значи, сите креативни уметнички и интелектуални способности на 
лицата со хендикеп треба да се реализираат како во личен интерес , така и за 
создавање на културни добра во интерес на целата заедница. 

Институциите треба да овозможат непречено посетување на 
културните претстави , во рамкте на театрите , музеите, кината и 
библиотеките. Библиотеките се од особена важност во сите степени на 
образование во обезбедувањето па стручна литература за работењето и 
белетристика за корисниците па литературата. 

За соодветно користење на културните содржини потребно е да се 
изгради соодветен пристап кои овие места за лицата со хендикеп , а по исто 
време културните содржини треба да бидат вградени во медиуми достапни за 
овие лица: 

Р е к р е а ц и ј а и с п о р т 

Спортот и спортската рекреација изразени преку телесните вежби 
имаат исклучително големо значење во процесот на рехабилитацијата и 
подобрувањето па здравствената состојба кај лицата со хендикеп и нивното 
активно вклучување во општествениот и стопанскиот живот. Без оглед па 
карактерот и степенот па инвалидноста и тоа дали причините за 
настапувањето па инвалидноста се вродени или стекнати, лицата со хендикеп, 
помалку или повеќе, се изложени на долготрајно седење или лежење и 
физичка неактивност која ако трас подолг временски период доведува до 
уште поголемо намалување или пак потполно губење на преостанатите 
физички способности, посебно кај младите кај кои се уште не е потполно 
завршен телесниот развој. Поголемиот степен па автоматизација по процесот 
па работењето ги условува луѓето на повеќечасовно седење по одредена, 
обично неповолна статичка положба што посебно негативно се манифестира 
кај лицата со хендикеп. Тоа самото по себе може да доведе до одредени 
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телесни деформитети кои веќе постојниот хендикеп доколку не се превземаат 
одредени физички активности изразени преку телесни вежби во вид на спорт 
и спортска рекреација. Затоа неминовно е да се започне со спорт и спортската 
рекреација и рехабилитација што е можно порано и да му се овозможи на 
лицето со хендикеп преку програмиран тренажен процес да ја подобри својата 
здравствена состојба, да се рехабилитира и социјализира и да стане корисен 
член на средината која го опкружува. 

Ако спортската рекреација им е потребна на сите, со спорт во 
вистинска смисла на зборот се занимава оној дел од лицата со хендикеп кои 
покажуваат одредени афинитети и добри рзултати во одредена спортска 
дисциплина а доколку ги исполнат строгите критериуми пропишани од 
Меѓународниот параолимписки комитет во еден од повеќе спортови и 
спортски дисциплини од програмата на летните и зимските Параолимписки 
игри добиваат и можност да ја претставуваат својата држава на големите 
спортски натпревари. Од тука и потребата да државата создава соодветни 
услови за рекреација и спорт на лицата со хендикеп. 

Р е л и г и ј а 

Религиозниот живот лицето со хендикеп го остваруваа според личните 
определби и интереси. При ова е важно да не постои дискриминација во однос 
на другите лица и информациите за религиозните содржини да бидат 
достапни на медиуми кои соодветствуваат на можностите на лицата со 
хендикеп. 

Информации и истражувања 

На нормативно правен план државата треба да осигури постоење на 
прописи, кон при прибирањето на статистичките податоци и пописот па 
населението треба да овозможат воочување на различните групи на лицата со 
хендикеп, како и прибирање на релевантни податоци за личниот, семејниот, 
социјално" образовниот и економскиот статус на овие лица. 

На институционален план потребно е постоење на база на податоци. 
Овие информации треба да се однесуваат на севкупните животни услови на 
лицата со различен вид на степен на хендикеп . 

Се разбира дека е потребно да се гарантира тајноста на податоците . 
Потребно е 'да се воедначи терминологијата во однос на различните 

релевантни податоци за различните групи на лица со различен хендикеп. На 
овој начин ќе се овозможи спроведување на анкети за специфичните и 
актуелни потреби во различните сфери на живеење. По утврдувањето на 
животниот стандард, личниот семеен статус, влијанието на социјално -
економскиот фактор, можно е градење на програми за промена на 
актуелните состојби во саканата насока. При истражувањето на причините за 
негативните животни услови и при создавањето на програмите за нивно 
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менување, неопходно е во ОВОЈ процес да се вклучат и компетентни лица со 
хендикеп. 

Потребно е да се овозможи и размена на добиените резултати од 
истражувањето и прибраните податоци меѓу институциите па системот и 
инвалидските организации. Ова ширење на податоците треба да се одвива на 
национално и локално рамниште. 

Економска политика 

При водењето на економската политика, државата треба да земе полна 
финансиска одговорност, како адекватен амбиент за еднакво учество на 
лицата со хендикеп. Во остварувањето на овие процеси, се испреплетуват 
правните, институционалните и програмските аспекти. Така, при 
донесувањето на законите и воспоставувањето на системите на социјалното 
осигурување, социјална помош и социјална заштита, државата треба да води 
сметка во буџетот на соодветен начин да ги вклучи и потребите на лицата со 
хендикеп, а во исто време да овозможи и субвенција на платата кога тоа е 
потребно и ослободување од давачки. 

Со давањето на заеми и користењето на фондови, треба да се подржат 
проектите и мерките кои на најефикасен начин ги задоволуваат 
специфичните потреби на лицата со хендикеп. Очигледна е потребата од 
постоењето на посебни фондови, со кои ќе се финансираат одредени пилот -
проекти. 

Креирање на политики и планирање 

Од нормативно правен аспект потребно е проучување на постојната 
законска регулатива, со воочување на можностите за креирање на политики 

во однос на лицата со хендикеп во сите сфери на живеење; 
Во институционална смисла државата, а тоа значи ресорните 

министерства треба да изготват политики во областите кои тие ги покриваат 
со својот ресор. Во исто време тие треба да ги планираат активностите 
потребни за спроведување на овие политики. Во цел овој процес 
министерствата нужно ги вклучуваат и организациите на лицата со хендикеп. 

- При креирањето на политиките, остварувањето на планирањето и 
создавањето на конкретни програми, ова треба да се прави заедно со 
потребите на целото население. Во исто време, освен државата, неопходно е 
вклучување на сите релевантни институции, како што се фондовите, јавните 
установи и претпријатијата. 

Во создавањето на политики и планирањето на национално, 
регионално и локално ниво, треба да се помогне преку изготвување на 
прирачници и обука на персоналот. 
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З а к о н и 

Сите аспекти во овој домен, се манифестираат како нормативно правни. 
При донесувањето на законите и утврдувањето на правата и обврските 

на граѓаните, државата треба да води сметка да ги уреди правата и обврските 
ва лицата со хендикеп, а особено нивните човекови (цивилни, политички, 

економски состојби, социјални и културни права) воедно вклучувајќи ги и 
нивните организации во изјаснување при донесување на законите. 

Во својата легислативна дејност, државата треба да води сметка строго 
да се придржува кои начелото на недискриминација кон лицата со хендикеп. 

При утврдувањето на прашањата кон се однесуваат па специфичните 
потреби на овие лица , тоа може да се стори при донесувањето на законите 
кои се однесуваат на сите граѓани, со донесување на посебни закони или со 
утврдување на посебни глави во законите. 

Државата може да предвиди посебни законски механизми за заштита на 
правата па лицата со хендикеп. Во оваа смисла интересна е идејата за 
воспоставување на Народен правобранител за правата на лицата со хендикеп. 

Координација на работата 

Државата е должна да го основа и зајакне Националното 
координативно тело, како средишна национална точка во однос на прашањата 
за лицата со хендикеп. 

Националното координативно тело се основа како постојано и со 
одлука на Владата. 

Во составот на националното координативно тело треба да се обезбеди 
интерсекторска и интердисциплинарна застапеност, Ова се остварува така 
што Владата именува повеќе стручњаци од повеќе министерства и 
престапници од инвалидските организации. 

Инвалидските организации се обраќаат со предлози до ова тело. 
Владата ја обезбедува релативната автономија на Националното 

координативно тело, така што го спроведува, неговото финансирање и ја 
обезбедува комуникацијата со државните органи. Националното 
координативно тело има право да поднесува предлози и мислења до 
ресорните министерства и до Владата па Република Македонија , До 
Собранието на Република Македонија и до Претседателот на Република 
Македонија. 

Исто така ова тело треба да врши евалуација или пак да учествува по 
евалуацијата на проектите кон се одвиваат во однос на лицата со хендикеп во 
Република Македонија. 

Извештајот за својата работа Националното координативно тело, го 
достапува до Владата на Република Македонија. 
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Организации на лици со хендикеп 

Државата е должна да го помогне основањето на организациите на 
лицата со хендикеп. Исто така државата треба да им признае па овие 
организации советодавна улога. 

Постоењето на организациите се обезбедува на начин што државата 
обезбедува стално финансирање. 

Советодавната улога на организациите на лицата со хендикеп се 
остварува така што тие можат да се изјаснуваат, на национално, регионално 
и локално пиво во однос на прашањата кои се однесуваат на лицата со 
хендикеп. Државата треба да ја осигури оваа комуникација така што таа ќе се 
остварува постојано. 

Организациите на лицата со хендикеп треба да можат да ги одредуваат 
специфичните потреби, приоритетите да се изјаснуваат за различните 
планови а особено да бараат или учествуваат во евакуацијата на најразлични 
проекти кои се однесуваат на лицата со хендикеп. Овие организации по 
правило треба да бидат застапени и во Националното координативно тело. 

Проценка ва програмите за лицата со хендикеп 

Државата треба да врши периодични и систематски проценки на 
програмите за лицата со хендикеп. Оваа проценка треба да се заснова на 
поедначена терминологија и развиени критериуми за развивање на овие 
програми. При развивањето на терминологијата и критериумите, треба да се 
вклучуваат и организациите на лицата со хендикеп. 

За да се избегне автархичноста , во спроведувањето и оценката на 
програмите за лицата со хендикеп, потребно е да се проучат примерите на 
добрата меѓународна практика, што треба да овозможи спроведување па 
сопствените критериуми и развивање па постојните стандарди. Пожелно е во 
опие процеси активно да учествува и националното координативно тело. 

Остварувањето на програмите по различни области , практично значи 
спроведување на политиките за лицата со хендикеп во различните свери на 
живеење. За да се овозможи да се остварат целите на овие политики, потребна 
е примена на развиени критериуми и стандарди, уште во најраната фаза на 
воспоставувањето на програмите, уште во фазата на планирањето. 

Стручен кадар за работа со лица со хендикеп 

Со потребниот стручен кадар за работа со овие лица (дефсктолози, 
психолози, педагози, социјални работници, инструктури и др.), за сега можеме 
да констатираме дека сме задоволни бидејќи се организирани потребните 
високообразовни установи за подготвување на опие кадри. Но потребите 
укажуваат од дополнително стручно усовршување и информирање, особено со 
запознавање и пренесување на стручното искуство од земјите со поразвиени 
системи и практично искуство. 
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Потребно е да се обрне посебно внимание на кадрите од 
редовните воспитно-образовни установи што работат со хендикепирани деца. 
Просветните и другите стручни работници во градинките, редовните училишта и 
другите установи што се грижат за вакви деца и лица не се оспособени за работа со 

нив. Во досегашниот период (освен по 5 до 6 училишта опфатени со Проектот за 
интеграција) не е превземено ништо за да им се помогне, па дури и тоа што 
постоеше е укинато. 

Бидејќи сегашниот кадар што р а б о т и во предучилишните 
установи и училиштата не е запознат со проблематиката на инвалидните деца. ќе 
треба надлежните институции да организираат соодветни семинари, советувања и 
други облици за стручно оспособување на овие работници. 

М е ѓ у н а р о д н а с о р а б о т к а 

Во својата соработка со ОН и нејзините владини агенции. 
Република Македонија треба да ги вградува прашањата кои се однесуваат на лицата 
со хендикеп. Во исто време, при соработката со други држани и меѓународни 
организации, нашата држава треба да ги внесува аспектите и стндардите кои се 
однесуваат на лица со хендикеп. 

Нашата држава со своето делување треба да овозможи и 
размена на стекнатите знаења меѓу невладините организации ширење на 
постигнатите резултати од истражувачката работа и пренесување па стекнатите 
знаења и истражувачки резултати во организациите на лицата со хендикеп и во 

националните координативни комисии. 
Во својата соработка со ОН и со владите и парламентите на 

другите држави, нашата држани треба да се залага за функционирање на глобалните 
и регионалните организации па лицата со хендикеп. 

При делување на УНИЦЕФ,УНЕСКО и УНДП во нашата 
Земја, нашата држава треба да инсистира во постојните програми да се вклучат 
аспектите кои се однесуваат на лицата со хендикеп. 

Во исто време во воспоставувањето и реализацијата на 
развојните програми кои произлегуваат од билатералната и мултилатералната 
соработка, а особено соработката со ЕУ, зрсба да се вклучат и аспектите кои се 
однесуваат на лица со хендикеп. 

М о н и т о р и н г на о с т в а р у в а њ е т о на Н а ц и о н а л н а т а стратегија 
з а и з е д н а ч у в а њ е па правата на л и ц а т а со х е н д и к е п 

Владата на Република Македонија ги задолжува Ресорните 
министерства во рамките па нивните законски овластувања да превземаат мерки за 
спроведување на оваа стратегија. 

Ресорните министерства се должни најмалку еднаш годишно да 
поднесуваат извештај до Владата на Република Македонија и Националното 
координативно тело за превземените мерки во спроведувањето на оваа стратегија. 

Оваа стратегија влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-4127/1 Претседател на Владата 
2 октомври 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3222/2001, од 23.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042429?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, услуги и градежништво ДИНЕКС ДОО експорт-
импорт ул."11 Октомври" бр. 36, Скопје. 

Содружници на друштвото се: Насер Тоска од 
Скопје, РМ и Давор Удовичиќ од Белград, СРЈ. 

Дејности во внатрешниот промет се: 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.32, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 65.12/3. Дејности во над-
ворешниот промет: надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, надворешна трговија со прехран-
бени производи, посредување во прометот со стоки и 
услуги, застапување во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, малограничен промет со соседните др-
жави, реекспорт, туристички услуги во странство, 
угостителски услуги во странство, превоз на патници 
и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓуна-
родна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка За обврските 
сторени спрема трети лица друштвото одговара со си-
те свои средства. Друштвото ќе го застапува Насер 
Тоска - управител со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3222/2001. (27380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3417/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042624?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото 
за градежништво, инженеринг и услуги КОНСТ-ИНГ 
ДОО Скопје ул."8-ма Ударна бригада" бр. 20. 

Друштво за градежништво, инженеринг и услуги 
КОНСТ-ИНГ ДОО Скопје ул."8-ма Ударна бригада" 
бр. 20, се основа со Договор за основање ДООЕЛ од 
04.10.2001 година. 

Содружник: 1. Предраг Радоњанин од Скопје; 2. 
Зоран Симоновски од Скопје; 3. Анастасиа Цару од 
Солун, Р. Грција. 

Управител: Предраг Радоњанин - управител без 
ограничување во своите овластувања. 

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

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.40, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 
71.32, 71.33, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84. Надво-
решнотрговско работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
застапување на странски правни и физички лица, пос-
редување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, консигнациона продажба, туристички услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3417/2001. (27382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3476/2001, од 19.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042683?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за производство, трговија и услуги СУПЕР НО-
ВА-НД ДООЕЛ, Велес ул."Енгелсова" бр. 5/24. 

Единствен содружник е Дејан Неделков од Велес. 
Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/1, 

15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 
22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 
51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.60, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.04, надвореш-
на трговија со прехранбени и непрехранбени произво-
ди, реекспорт, комисионо и консигнационо работење. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. Управител без ограничување е Дејан 
Неделков. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3476/2001. (27381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2882/2001, од 17.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042090?-3-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за тран-
спорт, шпедиција, трговија и услуги СИСКО Дејан и 
др. ДОО експорт-импорт - Скопје ул."Мито Хаџива-
силев Јасмин" бб. 

Фирмата гласи: Друштво за транспорт, шпедиција, 
трговија и услуги СИСКО Дејан и др. ДОО експорт-
импорт - Скопје. Седиштето е на ул."Мито Хаџи-Ва-
силев Јасмин" бб, во Скопје. Содружници се: Миро-
нов Дејан од Велес, со живеалиште на ул."Максим 
Горки" бр. 54, Златко Кочовски од Скопје, со живеа-
лиште на ул."Киро Крстевски" бр. 16, Ќамилов Зоран 
од Велес, со живеалиште на ул."Благој Ѓорев" бр. 93-
3/12, Мирсинов Зоран од Велес, ул."Благој Нечев" бр. 
49, Тепев Илија од Велес, со живеалиште на ул."Ти-
тоградска" бр. 30, Лазаров Драган од Велес, со живеа-
лиште на ул."8 Велешка бригада" бр. 15-1/11 и Друш-
твото за производство, трговија и услуги ТЕДИКО 
Илија ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул."Титог-
радска" бр. 30 во Велес. 

Управител без ограничување е Мирсинов Дејан од 
Велес. Друштвото во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
во правниот промет друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Дејности: 02.01, 02.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.1, 13.10, 
13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 
14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 
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15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 
23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 
24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 
24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 
26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 
26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 
26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 
27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 
27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 
29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 
31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 
35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 
93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, посреду-
вање и застапување во прометот со стоки и услуги, ре-
експорт, консигнациона продажба, угостителски и ту-
ристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги во областа на транспортот, лизинг работи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна 
производствена кооперација, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2882/2001. (27383) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации под Рег. Згф. бр. 58/01 од 07.12.2001година, 
се врши упис на основање на Здружението на граѓани 
со име "АИЕСЕК ЛК" Прилеп, (Меѓународна студен-
ска организација за размена на студентите по еконо-
мија и менаџмент) од Прилеп. 

Како основна цел и задача на здружението е да 
допринесе за развојот на нашата земја и нивните луѓе 
со првостепена согласност на меѓународното разбира-
ње и соработка, размена на студенти со странство, за 
здобивање на теоретски и практични знаења за рабо-
тењето на странските економии, организирање на до-
машни и странски семинари од областа на економија-

та, организирање на едукативни трибини, подигнува-
ње на културната свест и меѓу културното разбирање, 
воспоставување на контакти со нивното социјално и 
економско опкружување и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп во Еко-
номскиот факултет на ул. "Ѓорче Петров" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Димитар Влахов, претседател на здру-
жението. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 58/01. 
(30892) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во регис-
тарот на здруженијата и фондации при Основниот суд 
во Тетово под Рег. Згф. бр. 32/01 од 07.12.2001 година, 
се запишува Здружението на земјоделски производи 
од с. Боговиње. 

Работата и активностите на здружението е унапре-
дување на земјоделското производство, према потре-
бите на домашен и странски пазар, унапредување на 
земјоделското производство преку непосредно запоз-
навање на најсовремените достигнувања во земјоделс-
кото производство, зголемување на производството 
на земјоделските производи и зголемување на придо-
несите по единица површина и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Боговиње, а ис-
тото ќе делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 32/01. 
(31143) 

Во регистарот на здруженија на граѓани при Ос-
новниот суд во Неготино, под Рег. бр. 10/01 од 05.12.-
2001 година, се запишува Општинската организација 
"ЦРВЕН КРСТ", Неготино. 

Работата и активностите на општинската органи-
зација "ЦРВЕН КРСТ" се: чување и унапредување на 
здравјето, здравствената култура на населението, раз-
вој и унапредување на крводарителството, заштита и 
унапредување на човековата средина, унапредување 
на активностите за спасување на вода и на планина, да 
учествува во обезбедување на социјалната сигурност, 
и во развивање на меѓусебната солидарност на 
граѓаните, во ублажување и отстранување на последи-
ците од масовни елементарни и други несреќи или 
вооружени судири, воспоставување и развивање на со-
работка, солидарност и рамноправност меѓу народите 
во духот на меѓународното почитување и разбирање 
како и воспоставување и чување на мирот меѓу наро-
дите во духот на хуманоста и солидарноста. 

Седиштето на Општинската организација "ЦР-
ВЕН КРСТ" е во Неготино, ул. "Мирче Ацев" бр. 2, а 
овластено лице за застапување е Блажо Настов од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино, Рег. бр. 10/01. 
(31236) 

Со решение Згф. бр. 46/99 од 21.06.1999 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 
46/99 се запишува Ученичката задруга "Гоце Делчев" 
при ОУ "Браќа Миладиновци" - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Гоце 
Делчев" бр. 2, во Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Пробиштип. (31361) 

Основниот суд Крива Паланка во Крива Паланка, 
со решение Зг. бр. 1/01 од 04.07.2001 година, го запиша 
во трговскиот регистар на овој суд Граѓанскиот креа-
тивен центар "ПАЛ ПЛУС" Крива Паланка, во регис-
тарската влошка Рег. бр. 1/00, со следните податоци: 
Граѓански креативен центар "ПАЛ ПЛУС" од Крива 
Паланка, ул. "Маршал Тито" бб. 

Во регистарот на здружението на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Крива Паланка, се запишу-
ва Здружението под името Граѓански креативен цен-
тар "ПАЛ ПЛУС" од Крива Паланка под Рег. бр. 1/00. 
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Друштвото има за цел создавање на поволни усло-
ви за создавање на организиран пристап за постојана 
активност на граѓаните создавање услови за работно 
ангажирање на граѓаните во секаков вид на креативно 
изразени активности вреднување и почитување на ин-
дивидуалноста на секој граѓанин и ширење на прија-
телство, мир и толеранција, влијание врз развојот и 
унапредување на цивилното општество, едукција на 
човековите вредности, поддржување, поттикнување и 
вклучување на граѓаните на хуманитарни мировни 
еколошки и други видови на граѓански иницијативи во 
регистарот, со Уставот и Законот. 

Друштвото е со седиште во Крива Паланка, ул. 
"М. Тито" бб. 

Овластено лице за застапување и претставување е 
Давитковски Антонио од Крива Паланка, ул. "М. 
Тито" бр. 204/14, претседател на здружението. 

Од Основниот суд Крива Паланка во Крива Па-
ланка, Зг. бр. 1/01. (31585) 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 8/01 
од 14.12.2001 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, основањето на Здру-
жението - театарот "Ќемал Ајдини" Дебар. 

Целта и задачите на основањето на здружението е 
организирање, развивање и унапредување на драмс-
ката уметност во општината, да подготвува и прика-
жува драмски претстави, да се грижи за всадување на 
љу-бовта кон драмската уметност кај помладите гене-
рации преку организирање, подготвување и изведува-
ње на драмски претстави, да се грижи за подготвување 
на млади и талентирани кадрови за професионално 
оспособување на своите членови, заради успешно при-
кажување на уметничките дела од областа на драм-
ската уметност и соработка со сите здруженија од 
сферата на уметноста во земјата и надвор од неа. 

Седиштето на здружението е на ул. "В. Влаховиќ" 
бр. 13, Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 8/01. (31587) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг. бр. 
17/01 од 06.10.2001 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани го запиша Здружението на граѓани Ша-
ховски клуб "Кинг" од Гевгелија. 

Име на субјектот: Здружение на граѓани Шаховски 
клуб "Кинг" од Гевгелија. 

Седиште на субјектот: Градски трговски центар -
"Подрум" бб, во Гевгелија. 

Цели и задачи на субјектот: да прибира и органи-
зира членови од редовите на пионерите, младинците и 
други граѓани кои сакаат да се занимаваат со шахов-
ска игра, тренирање и натпреварување на своето чле-
нство, развивање на демократските односи, соработка 
со соодветни спортски и други организации, учеству-
вање на натпревари, школување и усовршување на 
својот кадар, соработка со други спортски друштва од 
земјата и од странство и друго. 

Лице овластено за застапување: Драган Петров од 
Гевгелија, бул. "Гевгелија". 

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 17/01. 
(31588) 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение 
Зг. бр. 25/01 од 26.11.2001 година, го запиша во трговс-
киот регистар на овој суд Мултиетничко здружение на 
граѓани "Анимус" со седиште во Куманово, ул. "Се-
рава" бр. 9, со скратен назив МХЗ "Анимус" Кумано-
во. 

Се запишува мултиетничко здружение на граѓани 
"Анимус" со седиште во Куманово, ул. "Серава" бр. 9, 
со скратен назив МХЗ "Анимус" Куманово, во регис-
тар на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Куманово, под Рег. бр. 208. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението на граѓани Мултиетнич-
ко хуманитарно здружение на граѓани "АНИМУС" од 

Куманово се насочени кон остварување на најразлич-
ни програмски содржини да придонесе за едукација на 
младите во областа на културата, уметноста, образо-
ванието, целосна заштита на детето во воени судири, 
други социјални конфликти или било кои насилни де-
јанија врз детската личност, особено против злоупот-
реба на децата на политички цели, националистички и 
шовенистички еуфоризам, борба против се што може 
да го наруши здравјето на детето вклучувајќи ја тука 
борбата против алхоколизмот, никотинизмот, нарко-
манијата, сидата и други болести што ќе овозможат 
правилен детски развој. 

Мултиетничкото хуманитарно здружение на 
граѓани "Анимус"има седиште во Куманово, ул. 
"Серава" бр. 9. 

Мултиетничкото хуманитарно здружение на 
граѓани "Анимус" Куманово, се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишување во регистарот на 
26.11.2001 година. 

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 
25/01. (31589) 

Основниот суд Куманово во Куманово, со решение 
Зг. бр. 30/01 од 29.11.2001 година, го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд Хуманитарното здружение 
"Иљирија" с. Ваксинце - Липково. 

Се запишува хуманитарното здружение "Иљирија" 
с. Ваксинце - Липково, со седиште во с. Ваксинце -
Липково, во регистар на здруженија на граѓани и фон-
дации при Основниот суд во Куманово, под Рег. бр. 
210. 

Основни цели и задачи како и начин и облици на 
дејствување на здружението хуманитарно здружение 
"Иљирија" с. Ваксинце - Липково, се насочени кон ра-
звивање на хуманитарна свест кај своето членство, по-
магање за подобрување на животната состојба преку 
давање на матријална и друга помош на загрозени се-
мејства, на незгрижени и напуштени деца, создавање 
на услови за згрижување на деца без родители, изне-
моштени стари лица, организирање активности и ак-
ции за добивање и собирање на разни видови хумани-
тарна помош и доброволни прилози за разни хумани-
тарни намени. 

Хуманитарното здружение "Иљирија" има седиш-
те во с. Ваксинце - Липково. 

Хуминатарното здружение "Иљирија" с. Ваксинце 
- Липково, се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишувањето во регистарот на 29.11.2001 
година. 

Од Основниот суд Куманово во Куманово, Зг. бр. 
30/01. (31590) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Кичево со решение СТ. бр. 45/2001 
од 01.11.2001 година, отвори стечајна постапка на дол-
жникот Трговско услужна задруга за превоз на патни-
ци "БАДАЦ" увоз-извоз Македонски Брод ул."11 Ок-
томври" бр. 7, и истата не се спроведува поради нема-
ње на средства на стечајна маса и се заклучува стечај-
ната постапка над наведениот должник согласно член 
64 став1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (31893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 322/2001 од 26.09.2001 година, отво-
рена е стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство, трговија и услуги "ОЛДИ МАК" Оли-
вера ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, со седиште на ул."5" 
бр. 60, с. Волково, Скопје и жиро сметка 40100-601-
196491, па истата не се спроведува и се заклучува, от-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за производство, трговија и услуги ОЛДИ МАК Оли-
вера ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31275) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение II. Ст. бр. 287/01 од 13.12.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги на големо и мало " И Л Е М А - КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на 
ул."Методија Митевски" бр. 12-У/2, со жиро сметка 
40100-601-80170 и регистарска влошка 1-Г1343-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги на големо и мало 
"ИЛЕМА-КОМЕРЦ" увоз-извоз 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. (31272) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 366/01 од 03.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
производство на надгробни споменици и трговија 
"Мацола" Ангелко ДООЕЛ Скопје, со седиште на 
ул."Герника" бр. 7, со жиро сметка 40100-601-291564 и 
регистарска влошка 02031887?-8-01-000 при региста-
рот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се 
спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ДП 
"Мацола" Ангелко ДООЕЛ 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. (31273) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 360/01 од 03.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги "Флора импекс" од Скопје, со се-
диште на ул."Зефљуш Марку" бр. 6, од Скопје со жи-
ро сметка 40100-601-335883 и регистарска влошка 1-
60474-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Флора импекс" 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. (31274) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 303/01 од 24.10.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот ТП Авто пре-
возник такси '"Тони-комерц" Томе Илиевски , со се-
диште на ул."Ѓорѓи Капчев" бр. 27/2, Скопје со жиро 
сметка 40100-601-439007 и број на регистарска влошка 
02017069?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот ТП 
Авто превозник такси "Тони-комерц"од Скопје се 
заклучува. За сите идни побарувања одговара лично 
лицето Томе Благоја Илиевски ул."Горѓи Капчев" бр. 
27/2. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистарот кој го води Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

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

Против ова решение посебна жалба не е дозволена. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31382) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 372/01 од 03.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за услуги, туризам и трговија "Ирни-турист" ДЕО 

Скопје, со седиште на ул."Иван Козар" бб локал 18 -
Скопје, со жиро сметка 40100-601-307696 и регистар-
ска влошка 1-555750-0-0-0 при регистарот на Основни-
от суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
претпријатие за услуги, туризам и трговија "Ирни-ту-
рист" ДЕО 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. (31381) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III. Ст. бр. 351/01 од 28.11.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за трговија, услуги и посредување "МАС-КОМЕРЦ" 
експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на бул. 
"Македонско Косовска Бригада" бр. 40/18, со жиро 
сметка 40100-601-251192 и регистарска влошка 1-
45516-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и посредување 
"МАС-КОМЕРЦ" 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. (31380) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 376/01 од 12.12.2001 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за 
инженеринг, производство и трговија "ИНПУЛС 
ТИП" Ивица и др. ДОО со седиште на ул."Владимир 
Комаров" бр. 25-1-20, со жиро сметка 40100-601-206983 
како и број на регистарска влошка 02024736?Ѕ-8-09-
000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје 
и истата не се спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за инженеринг, производство и трговија 
"ИНПУЛС ТИП" Ивица и др. ДОО 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. (31276) 

Основниот суд во Велес со решение Ст. бр. 7/96 од 
11.12.2001 година, се сменува од должност стечајниот 
управник над стечајниот должник Претпријатие МИ 
"Брако-Браќа Кошулчеви" од Велес, лицето Јордан 
Ставревски - дипломиран економист од Велес. 

За стечаен управник над стечајниот должник МИ 
"Брако-Браќа Кошулчеви" од Велес, се определува 
лицето Стојан Марковски - дипломиран економист од 
Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 3/38 со телефон бр. 
02/344-278 и 070/575-811. 

Да се изврши примопредавање на должноста од 
сменетиот стечаен управник на новоопределениот 
стечаен управник веднаш по приемот на решението. 

Приговорот не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Од Основниот суд во Велес. (31384) 

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд 
Велес, Ст. бр. 13/2000 од 23.11.2001 година, се отвора 
стечајна постапка на должникот Претпријатие за про-
мет и услуги "Фаркаш- Волф" ДОО експорт-импорт 
од с. Башино Село, со седиште во с. Башино Село и 
бр. на регистарска влошка 1-66273-0-0-0, и истата не се 
спроведува па, стечајната постапка се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла на судот. 
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Жалбата поднесена против решението не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес. (31383) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 79/2001 од 11.12.2001 година, 
е отворена стечајна постапка на должникот Обука за 
компјутери "Компјутер Ленд ТП" Славица Темелко 
Груевска - Митиќ од Куманово ул. "Бајрам Шабани" 
бр. 116, со жиро сметка 40900-603-3023 при ЗПП Фи-
лијала Куманово и бр. на рег. влошка 02019326?-6-09-
000 и т.рег. бр. 12805/99 од 27.10.1999 година, на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Со истото решение е заклучена отворената стечај-
на постапка на должникот согласно член 64 од Зако-
нот за стечај поради немање на имот. По правосилнос-
та на решението стечајниот должник ќе се брише од 
трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Извод од решението ќе се објави во "Службен вес-
ник на РМ" и на огласната табла на овој суд. 

Од Основниот суд во Куманово. (31471) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 454-808, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. бр. 2812/2001, објавува де-
ка Друштвото за производство КЛАКЕР ДОО Скоп-
је, со број на жиро сметка 40100-601-279503, отворена 
при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30763) 

Ликвидаторот Александра Величкова од Скопје, 
ул."Скоевска" бр. 15-а е запишан во Судскиот регис-
тар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 481/2001, објавува дека Друштвото за про-
изводство, промет и услуги СОЊА КОМЕРЦ Манчо 
ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште во Скопје на 
ул. "Стаевска" бр. 15-а, и со жиро сметка 40100-601-
123861, кај ЗПП Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30737) 

Ликвидаторот Реџо Муслиоски од с. Долно Косов-
расти, Дебар е запишан во Судскиот регистар при Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 
174/2001, објавува дека Друштвото за производство и 
промет на големо и мало САЈО-КОМЕРц Сафет ДО-
ОЕЛ увоз-извоз, со седиште во с. Долно Косоврасти, 
Дебар и со жиро - сметка број 41030-601-54885, кај 
ЗПП - Филијала Дебар. 

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

Од ликвидаторот. (30736) 

Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2880/2001, објавува 
дека Друштвото за производство, промет и услуги 
ЕЛАН ТРЕЈД Зора ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, и со 

број на жиро - сметка 40120-601-133170, отворена при 
ЗПП Филијала Ѓорче Петров - Скопје е во ликвида-
ција. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30735) 

Ликвидаторот Наумовска Велика од Скопје, 
бул."Јане Сандански" бр. 90, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 2782/01, објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги АРФА-КОМЕРЦ 
Атула ДООЕЛ увоз-извоз с. Крушопек, и со број на 
жиро- сметка 40120-601-118165, отворена при ЗПП 
Филијала Ѓорче Петров е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 8 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (30734) 

Ликвидаторот Василевска Мануела од Скопје, 
ул. "Козле" бр. 22-а, Скопје, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 3005/2001, објавува дека Трговското 
друштво за проектирање, инженеринг, производство и 
трговија МАНИ ДИЗАЈН Мануела ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "Козле" бр. 22-а, Скопје и со број на 
жиро - сметка 40120-601-236374, отворена при ЗПП 
Филијала - Скопје, Карпош е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30682) 

Со решение П.Трег. бр. 275/2001, од 15.10.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Друштво-
то за производство, трговија и услуги Делфин-компа-
ни Богданска Габриела и др. увоз-извоз јтд Штип, но 
истата не се спроведува бидејќи должникот не распо-
лага со имот за покривање на трошоците во постапка-
та. 

Ликвидационата постапка над Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Делфин-компани Богдан-
ска Габриела и др. увоз-извоз јтд Штип, се запира. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (30890) 

Ликвидаторот Михајловска Рајна од Скопје, 
бул."Јане Сандански" бр. 118/2 стан 3, е запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.Трег. бр. 3114/2000, објавува де-
ка Друштвото за трговија и услуги ТИМ Јелисавета 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мирче 
Моцан" бр. 30, и со жиро сметка број 40100-849-539, 
кај ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30965) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I Л. бр. 559/2000, донесено од овој суд на 
06.08.2001 година, е завршена ликвидацијата над Прет-
пријатието за производство, трговија, угостителство и 
туризам "ТАЊА-2"-Куманово, со седиште на ул."Ѓор-
че Петров" бр. 24-а, и истото се брише од регистарот 
на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30959) 

трговскиот регистар престанокот со работа на Друш-
твото за производство, промет и услуги ДИВА ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје ул."Жан Жорес" бр. 36. 

Престанок на работа на: Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ДИВА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул."Жан Жорес" бр. 36, а за ликвидатор се оп-
ределува Величковски Миле. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30625) 

Ликвидаторот Стефановски Драган од Скопје, за-
пишан во Судскиот регистар при Основниот суд 
Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2481/2001, 
објавува дека Друштвото за туризам, угостителство, 
сообраќај и трговија увоз-извоз ЛИДО ТУРС Драган 
ДООЕЛ Скопје, и со број на жиро - сметка 40100-601-
138065, отворена при З П П Филијала - Скопје е во 
ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (30953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2843/01 од 15.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02032572?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок на Друштвото за инвестиции, проектирање, 
инженеринг, менаџмент "УНИМАГ ИНЖЕНЕ-
РИНГ" Римако ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул."Партизански одреди" бр. 21/2-15. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за инвестиции, проектирање, инжене-
ринг, менаџмент "УНИМАГ ИНЖЕНЕРИНГ" Рима-
ко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Партизански 
одреди" бр. 21/2-15. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30620) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3328/2001 од 19.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02001190-000-01, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги "ДА-
НА" ДООЕЛ Даница увоз-извоз Скопје, ул."Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 4. 

Се именува ликвидаторот Даница Милошеска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30621) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3543/2001 од 27.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034447?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, промет и услуги БУМ-
БАР-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул."Благоја Стефков-
ски" бр. 11а. 

Се запишува ликвидаторот Мирко Петрески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3562/2001 од 29.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02001883-000-03, ја запиша во 
трговскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за 
трговија и производство ГРЕМАТЕКС - Плалис ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул."Борис Кидрич" 
бр. 5. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за трговија и производство ГРЕМА-
Т Е К с - Плалис ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија 
ул."Борис Кидрич" бр. 5. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30626) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2502/2001 од 13.09.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02024276?-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и 
престанок со работа на Друштвото за производ-
ство,транспорт, трговија и услуги ДИ-БИНЕК Буриш 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Седларце, Камењане. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за цроизводство, транспорт, трговија и 
услуги ДИ-БИНЕК Буриш ДООЕЛ експорт-импорт с. 
Г. Седларце, Камењане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3199/2001 од 19.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030005? -8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на 
Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало СТИЛЕР Садула ДООЕЛ извоз-увоз с. 
Боговиње, Општина Боговиње. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало СТИЛЕР Садула ДООЕЛ извоз-увоз с. 
Боговиње, Општина Боговиње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30628) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2851/2001 од 05.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02030390?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на ликвидатор на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ФРИМА-
ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Милетино, Бр-
веница. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за производство, трговија и услуги 
ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Миле-
тино , Брвеница. 

Од О сновниот суд Скопј е I - Скопје. (30630) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2831/01 од 15.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 020010458?-8-01-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија АТЛАС Бејтула ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје ул."Битпазарска" бр. 46. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Друштвото за трговија АТЛАС Бејтула ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје ул."Битпазарска" бр. 46. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30623) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 2821/2001 од 12.11.2001 година, во регис-
тарската влошка бр. 02034778?-8-01-000, го запиша во 

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, 
бул."Ј.Сандански" бр. 50-3-4, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 3521/01 од 05.12.2001, објавува дека 
Друштво за производство, промет и услуги АГНОМ 
ПРОМ Цена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Сердар-
ска" бр. 10/6, и со број на жиро - сметка 40100-601-
375022, отворена при З П П Филијала - Скопје е во лик-
видација. 

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

Од ликвидаторот. (31201) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 305/2001 од 27.09.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за сервисни услуги, промет на големо и 
мало "ПАНТАРЕИ" увоз-извоз - ДОО Скопје 
ул."Жан Жорес" бр. 129/3-8, со жиро сметка 40110-601-
66498. 

За ликвидатор се определува лицето Андрија Лаино-
виќ од Скопје со стан на ул."Волгоградска" бр. 12/2-13. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31202) 

Ликвидаторот Бранислав Наковски од Скопје, 
ул."Димо X. Димов" бр. 55, запишан во Судскиот ре-
гистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П.Трег. бр. 2886/01, објавува дека Друштвото за 
графичка дејност, производство, трговија и услуги 
ПЕРГАМЕНТ Бранислав и др. ДОО увоз-извоз и со 
број на жиро - сметка 40100-601-218778, отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 338/01 од 22.10.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Агенција за туризам, трговија и услуги "РОЈАЛЕКС-
ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО експорт-импорт Скопје 
бул."Партизански Одреди" блок 3 бр. 21/1-7, со жиро 
сметка 40100-601-284092. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристе-
ски од Скопје со стан на ул." Волгоградска " бр. 4-3/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 360/01 од 08.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"МУКЕ-КОМЕРЦ" ДОО од Скопје ул."391" бр. 16, со 
жиро сметка 40100-601-369385 

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристе-
ски од Скопје со стан на ул."Волгоградска" бр.4-3/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 361/2001 од 13.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Мешовито претпријатие за надворешна и внатрешна 
трговија "ФЕРМО" ДОО - Скопје ул."Партизански 
Одреди" бр. 14/II, од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-137762. 

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Ки-
тановски од Скопје со стан на ул."Железничка " бр. 
24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 315/2001 од 10.10.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ЗО-
К"ДОО увоз-извоз Скопје, село Волково ул."11" бр. 8, 
село Волково, со жиро сметка 40120-601-344405. 

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Кита-
новски од Скопје со стан на ул."Симче Настевски " 
бр.35-б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 380/01 од 28.11.2001 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "МЕЉУШ-КОМЕРЦ" експорт-импорт 
од Скопје ул."Ѓорѓи Томовски" бр. 11, со жиро сметка 
40100-601-306891. 

За ликвидатор се определува лицето Китановски 
Тихомир од Скопје со стан на ул."Симче Настевски " 
бр.35 б. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 352/01 од 01.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги ек-
спорт-импорт "К-АФКЕ КОМПАНИ" Скопје, 
ул."Стојна Стефкова" бр. 167, со жиро сметка 40100-
601-316361. 

За ликвидатор се определува лицето Китановски Ти-
хомир од Скопје со стан на ул."Железничка " бр. 24. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31210) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 354/01 од 05.11.2001 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостител-
ство и туризам "КАРМА-ГЕМ" увоз-извоз ДОО 
Скопје, ул."27-ми Март" бр. 7, со жиро сметка 40100-
601-146485. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски од Скопје со стан на бул."АВНОЈ " бр. 
72/2-а. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31219) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 411/2001 од 14.03.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014148?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар бришењето од трговскиот регистар 
на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ФИ-
ЛИП-94 Моме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул."Сава Михајлов" бр. 56. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30220) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 173/01 од 11.12.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Претпријатието за производство, 
услуги и трговија на големо и мало "Универзал" ДОО 
увоз-извоз Струмица но поради немање на материјал-
ни средства постапката се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (31221) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 119/00 од 22.11.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над ТП "Ивела" Штип но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучу-
ва. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (31222) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 139/01 од 05.12.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "Милениум" ДООЕЛ Св. Николе но по-
ради немање на материјални средства постапката се 
заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (31223) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 107/01 од 11.12.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Производното и услужно друштво 
Техно стил Димитров Мијалче јтд Штип но поради не-
мање на материјални средства постапката се заклучу-
ва. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (31225) 

Н О Т А Р С К И О Г л А С И 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 985/5, план 5, скица 9, место ви-
кано "Бел Камен" култура нива, класа 5, со површина 
од 697м2 КО Радишани, сопственост на Иванов Борис, 
за цена од 153.340,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и граничарите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
општина Чаир, ул. "'Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(31366) 

Се продава недвижност КО Радишани КП бр. 49 со 
површина од 4188м2 за купопродажна цена 220 ДЕМ 
за 1м2. 

Се повикуваат сосопственикот и граничарите да се 
пријават на посочената адреса во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", во спротивно ја губат предимствената приви-
легија за купување на истата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до адвокатот Ивановски Васил ул. "Атинска" бр. 7-б. 
Скопје. (31345) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сопственикот Џемаил Ибраим, им нуди на про-
дажба нива, 6 класа, м.в. "Езеро" со вкупна површина 
од 2101м2 построена на КП бр. 6017 план 28, скица 49, 
запишана во ПЛ бр. 1809 за КО Кучевиште, под след-
ниве услови: Недвижноста продавачот ја нуди за 
вкупна цена од 189.000,00 денари, рокот за плаќање е 
веднаш на денот на заверката на договорот кај нота-
рот.Купувачот го плаќа данокот на промет и трошо-
ците за пренос на недвижноста. 

Изјавите за прифаќање на понудата, понудите во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб Скопје, во 
рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (31277) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр. 159/01 од 07.12.2001 година, е отворена ликвида-
циона постапка над Друштвото за производство, трго-
вија и услуги "Мигалбо" - ДООЕЛ Берово но поради 
немање на материјални средства постапката се заклу-
чува. 

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

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

Од Основниот суд во Штип. (31224) 

Се продава 3/9 идеален дел од земјиштето во приват-
на сопственост - нива, во м.в. "Село" на КП бр. 1847 
класа 7, план 04, скица 10, кое со вкупна површина од 
2467м2 КО Нерези, сосопственост на Борис Панчевски 
од Скопје, ул. "Козле - 9" бр. 3, врз основа на ПЛ бр. 
357 од 03.12.2001 година, за цена од 250.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците на напред цитирано-
то земјиште во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 
1/3-18. (31278) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 3593, 
план 020, скица 146, во м.в. "Велешки Пат" култура 
11000, класа 4, со површина од 300м2 заведена во ИЛ 
бр. 20657 за КО Куманово, на име Михајловиќ Алек-
сандар од Куманово, за купопродажна цена од 150,00 
денари од 1м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 4. (31674) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци! 
(вон), КП бр. 5403 план 010, скица 010, м.в. "Смаили-
ца" култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 
6.277м2 сопственост на Лазар Николов од Кавадарци, 
евидентирано во ИЛ бр. 842, издаден од Државен за-
вод за геодетски работи, Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за 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. (31677) 

Се продава земјоделско земјиште КО Кавадарци, 
КП бр. 7460, дел 1, план 014, скица 014, место викано 
"Глувчовец" култура - нива, класа 3, со вкупна повр-
шина од 1 . 1 1 8 М 2 , сопственост на Глигор Грозданов од 
Кавадарци, евединтирано во ИЛ бр. 965, издаден од 
Државен завод за геодетски работи Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 250,00 денари за 
1м. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (31680) 

Се продава земјоделско земјиште нива на парцела 
бр. 2559, план 11, скица 478 во м.в. "Чести Трње", 
класа 4, со површина од 8652м2 евидентиран во ПЛ бр. 
447 за КО Сирково, издаден од ДЗГР Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на 
Анѓелова Славка, од Кавадарци, ул. "Народна 
Младина" бр. 46, за купопродажна цена од 60.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица 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 да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (31832) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 5450 во 
м.в. "Смаилица" катастарска култура 14100, класа 4, 
со површина од 4866м2 заведен во И л бр. 643 за КО 
Кавадарци 1 вон, за купопродажна цена од 60.000,00 
денари, сопственост на Димчев Перо Ристо од Ка-
вадарци, ул. "ЈНА" бр. 64. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица 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 да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (31834) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
1694, план 046, скица 768 во м.в. "Чаир", катастарска 
класа 2, со површина од 2515м2 заведено во ИЛ бр. 
1050 за КО Росоман, издаден од ДЗГР Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Мило-
вановиќ Боривое Слободан од Росоман, за купопро-
дажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица 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 да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (31835) 

Се продаваат 2/4 делови од КП бр. 131 на м.в. "Дол-
ни Ливади" нива, класа 3, со вкупна површина од 
4.843м2 заведено во ПЛ бр. 52 за КО Раштани, на ски-
ца од теренско мерење означена како КП бр. 131/2 и 
50/96 делови од КП бр. 130 на м.в. "Долни Ливади" ни-
ва, класа 3, со површина од 5050м2 заведени во ПЛ бр. 
49, за КО Раштани, на скица од теренско мерење озна-
чено како КП бр. 130/2, сопственост на Ванчо Јова-
новски, преку полномошникот Методија Велјановски, 
ул. "Дрвар" бр. 5 Битола, за вкупна цена од 360.000,00 
денари. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за зем-
јоделско земјиште полагаат првенствено право на ку-
пувањето на 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 пра-
вото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до полномошникот Методија Велјаноски, ул. "Дрвар" 
бр. 5, Битола или нотарот Веселинка Деребанова 
Крстевска, ул. "Грозд" бр. 5-л, Битола. (31873) 

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

Пасош бр. 1315234/99 издаден од УВР - Тетово на 
име Ферат Фазлија, с. Селце, Тетово. (31905) 

Пасош бр. 957044 издаден на име Димитрова Ирена, 
ул. "Коце Металец" бр. 11/3, Скопје. 

Пасош бр. 1569414 издаден од УВР - Тетово на име 
Алији Рамадани, ул. "Караорман" бр. 25 ,Тетово. 

(31929) 
Пасош бр. 1564817/01 издаден од УВР - Куманово на 

име Мемеди Ресмије, ул. "Средорек" бр. 37, Куманово. 
(31934) 

Пасош бр. 442576/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Искра Новаковска, ул. "Ленинова" бр.31, Скопје.31938 

Пасош бр. 21333/93 издаден од УВР - Тетово на име 
Илијеска Верица, ул. "Б.Тоска"бр.56/2-2,Тетово.31945 

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 
98/01 за пасош бр. 1342774/00 издаден од на име Сеади-
ни Наим, ул. "179" бр. 28, Тетово, се сторнира. (31947) 

Пасош бр. 1154950/98 издаден од УВР - Тетово на 
име Аќифи Нусрет, с. Шипковица, Тетово. (31950) 

Пасош бр. 1277464/00 издаден од Амбасада на РМ во 
Бон на име Гараванлиев Туше ул. "Младинска" бр. 47, 
Струмица. (31952) 
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Пасош бр. 1140025/98 издаден од УВР - Делчево на 
име Петровски Венцо, ул."Кеј на Бригади" бр. 5-1/14, 
Делчево. (31955) 

Пасош бр. 0107853 издаден од УВР - Битола. на име 
Лозановски Пеце, ул. "Илинденска" бр. 86, Битола. 

Пасош бр. 1432226 издаден од УВР - Битола. на име 
Вељановски Благој, ул. "Димитар Влахов" бр. 81, Би-
тола. (31965) 

Пасош бр. 1328899 издаден од УВР Гевгелија на име 
Кусеникова Мара, ул. "Титоградска" бр. 2/6, Гевгелија. 

Пасош бр. 1587121 издаден од УВР - Куманово на 
име Мирвет Љутвији, с. Слупчане, Куманово. (31967) 

Пасош бр. 1371507 издаден од УВР - Скопје на име 
Касами Башким, с. Брест, Скопје. (31971) 

Пасош бр. 0968080 издаден од УВР - Битола. на име 
Цапески Владе, ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 52, 
Битола. (31972) 

Пасош бр. 1514620 издаден од УВР - Скопје на име 
Агрон Хаљими, ул. "10" бр. 5 с. Арачиново, Скопје. 

Пасош бр. 1042104/98 издаден од УВР - Тетово на 
име Амети Нафи, с. Лисец, Тетово. (31987) 

Пасош бр. 383610 издаден од УВР - Тетово на име 
Сулејмани Цавдет, с. Ново Село, Тетово. (30528) 

Пасош бр. 1038179/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Холидеј Јандриоски, ул. "А.Демниевски" бр.13/2, Ско-
пје. (31813) 

Пасош бр. 748373/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Јасмин Љубијанкиќ, ул."Г. Димитров" бр. 54/4-2, Ско-
пје. (31831) 

Пасош бр. 1314060/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Ќамили Реџеп, с. Г. Палчиште, Тетово. (31864) 
Пасош бр. 1220739 издаден од УВР - Охрид на име 

Ѓорѓиоски Бранко, ул. "Винковачка" бр. 12 ,Охрид. 
(31870) 

Пасош бр.1110339 издаден од УВР-Кочани на име 
Стојчева Силвана, ул."Осоговска"бр.10, Кочани.31899 

Пасош бр. 1329733 издаден од УВР-Гевгелија на име 
Глигор Димов, ул. "Нова Населба" бб, Нов Дојран. 

(31904) 
Пасош бр. 1075326 издаден од УВР-Куманово на име 

Иљбер Аземи, с. Слупчане, Куманово. (31907) 
Пасош бр. 193517 издаден од УВР-Тетово на име 

Кадрии Цабир, с. Желино, Тетово. (31908) 
Пасош бр. 1587521 издаден од УВР - Куманово на 

име Трајковска Благица, ул. "Ж. Ј. Шпанец" бр. 1/25, 
Куманово. (31909) 

Пасош бр. 1422780 издаден од УВР - Скопје на име 
Сакиб Енис, ул. "Злетовска" бр. 25 ,Скопје. (31910) 

Пасош бр. 1453670/00 издаден од УВР-Скопје на име 
Сељвет Алија, с. Глумово, Скопје. (32128) 

Пасош бр. 1105632/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Зенуни Ибрахим, ул. "Б.И.Гуне" бр.38, Куманово. 

(32150) 
Пасош бр. 1137719/98 издаден од УВР - Куманово на 

име Авдији Неџмедин, с. Липково, Куманово. (32151) 
Пасош бр. 0993743 издаден од УВР - Тетово на име 

Николовски Роберт, ул. "ЈНА" бр. 16 а, Тетово. 32157 
Пасош бр. 1042840 издаден од УВР - Скопје на име 

Аднан Зејнел, ул."152 Абис" бр. 24, Скопје. (32158) 
Пасош бр. 1294987 издаден од УВР - Скопје на име 
Ќазим Мемети, с. Арачиново, Скопје. (32160) 
Пасош бр. 923161 издаден од УВР - Скопје на име 

Билјана Тодоровиќ, ул. "1-ви Мај" бр.17, Виница.32199 
Пасош бр. 757040 издаден од УВР - Куманово на име 

Агуши Ариф, с. Ваксинце, Куманово. (32200) 
Пасош бр. 1190007/99 издаден од УВР-Скопје на име 

Мисим Мустафи, с. Ново Село бр. 2, Тетово. (32202) 
Чекови од тековна сметка бр. 00101270/92 од бр. 27-

7217 до 277225, издадени од Силекс Банка АД Скопје 
на име Мицевска Веселинка, Скопје. (31951) 

Чекови од тековна сметка бр. 14158517 од бр. 00200-
04744300 до бр. 0020004744305 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Митев Драган, Скопје. 

Чекови од тековна сметка бр. 13959204 од бр. 50016 
88 до бр.5001690 и од бр. 5405787 до 5405789, и бр. 
5455942, 5455944 и 5455955 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Палигора Јонуз Ерато, Ско-
пје. (31569) 

Чек од тековна сметка бр. 14532190 чекот бр. 00030 
06067712 издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ирена Борисовска, Скопје. (31794) 

Чекови од тековна сметка бр. 09526933 од бр. 00100-
05452828 до бр. 0010005452834 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Бектеши Муса, Скопје. 

(31824) 
Чекови од тековна сметка бр. 04562183 од бр. 000300 

6125192 до бр.0003006125199 издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Киселоска Стевка, Скопје. 

(31917) 
Чекови од тековна сметка бр. 8140832 со бр. 5470217 

и 5470218 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Спасовска Дивна, Скопје. (31963) 

Работна книшка на име Дестановиќ Жарко, Битола. 
(31936) 

Работна книшка издадена од Куманово на име Белги 
Арифи, Куманово. (31948) 

Работна книшка на име Бериша Цавид, Скопје. 
(31974) 

Работна книшка на име Мирче Балгуров, Скопје. 
(31975) 

Работна книшка на име Менду Цури, с. Визбегово, 
Скопје. (31976) 

Работна книшка на име Исљами Шефки, с. Лојане, 
Куманово. (19384) 
Работна книшка на име Вацид Демири, с. Стрима, бр. 
4, Куманово. (31549) 

Работна книшка на име Здравковски Милош, Кума-
ново. (31550) 

Работна книшка на име Адја Скелзен ул. "Ристо Кр-
ле" бр. 19, Струга. (31572) 

Работна книшка на име Петровска Ѓурѓица, ул. "Ал-
екса Дундиќ" бр. 177, Македонска Каменица. (31799) 

Работна книшка на име Драгица Младенова, с. Росо-
ман, Кавадарци. (31804) 

Работна книшка на име Валазовски Љубе, Скопје. 
(31814) 

Работна книшка на име Руфки Муча, Скопје. (31863) 
Работна книшка на име Марица Котеска, Скопје. 

(31914) 
Работна книшка на име Нури Ѓуреци, Скопје.(31915) 
Воена книшка на име Реџепов Фикри, Виница.31941 
Воена книшка на име Стојаноски Марјан, Скопје. 

(31823) 
Воена книшка на име Јовановски Лазе, Кратово. 

(31800) 
Воена книшка на име Манев Димче, Велес. (31803) 
Воена книшка на име Жифко Каровчевиќ, Скопје. 

(31861) 
Свидетелство за 1 и 2 година на име Стојановски Бо-

бан, Крива Паланка. (31935) 
Свидетелство на име Казлевски Горан, Берово.31940 
Свидетелство за 8-мо одделение на име Златанова Г. 

Рада, Струмица. (31551) 
Свидетелство за 1, 2 и 3 година и диплома издадени 

од Хемиско училиште "М.К. Склодовска" Скопје на 
име Мирсада Изберовиќ, Скопје. (31559) 

Свидетелство за 8-мо одделение на име Душко Секу-
лов, с. Конче, Радовиш. (31573) 

Свидетелство на име Јованов Коце, ул. "Самоилова" 
бр. 43/1-11, Радовиш. (31574) 

Свидетелство на име Мамути Таибе, Тетово. (31801) 
Свидетелство на име Беќири Ибраим,Тетово.(31802) 
Свидетелство за 1-ва година издадено од УСО"Перо 

Наков" на име Младеновиќ Сања, с. Матејче, Кумано-
во. (31891) 

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ 
"Дрита" - с. Рашче на име Ѓуреци Нури, Скопје. 32203 

Ученичка книшка издадена од тим. "Ј.Б.Тито" 
Скопје на име Милошевиќ Богданка, Скопје. (32145) 

Ученичка книшка издадена од ДСГУ "Здравко 
Цветковски" Скопје на име Шефи Мјаки,Скопје.32149 

Диплома издадена од УТЦ "Лазар Танев " Скопје 
на име Јордановски Васил, Скопје. (31933) 

Диплома на име Доксе Несторови, ул. "Мирче Ац-
ев" бр. 83, Тетово. (31552) 

Диплома на име Кочоски Дарко, Тетово. (31554) 
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Индекс на име Андонов Владо, ул."22-ри Октомври" 
бр. 3/2/14, Радовиш. (32191) 

Здравствена книшка на име Дестановиќ Жарко, 
Битола. (31937) 

Здравствена книшка на име Лозановски Трајче, 
Битола. (31944) 
Здравствена книшка на име Златевска Драгана, Про-
биштип. (31553) 

Здравствена книшка на име Ставревска Васка, ул. 
"Ристо Попов" бр. 7, Велес. (31575) 

Лична карта на име Цветан Саздов, с. Сирково, Ка-
вадарци. (31943) 

Даночна картичка бр. 4030994272110 издадена од Уп-
рава за приходи на име ОО на синдикат при АД Кара-
орман, Скопје. (31931) 

Даночна картичка бр. 5030992129691 издадена од Уп-
рава за приходи на име Бурек - Македонија, Скопје. 

(31942) 
Даночна картичка бр. 4030995216508 издадена од Уп-

раа за приходи на име "МИСТЕР ФУДС" ДОО, Скоп-
је. (31969) 
Даночна картичка на име ТД "ФОРМУЛА 95", Стру-
мица. (31555) 

Даночна картичка на име ДПУТ "УНИВЕРЗАЛ 
ЕКСПОРТ", Струмица. (31556) 

Даночна картичка на име ДТ "СУЗИ ПРОМ КОМ-
ПАНИ", Струмица. (31557) 

Даночна картичка бр. 4030993152723 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ДОО "Арас", Скопје. 

(31560) 
Даночна картичка на име Кицевска Трајанка, ул. 

"Поп Јорданов" бр. 34, Велес. (31577) 
Даночна картичка на име " АГРОПРОМЕТ" АД, Ст-

румица. (31578) 
Даночна картичка бр.117 на име Станојковски Лас-

те, с. Добрашане, Куманово. (31579) 
Даночна картичка бр. 4030995264464 на име "ХИБ 

ДРЕСКО" СК, Македонска Каменица. (31580) 
Даночна картичка бр. 4030000410102 издадена од Уп-

рава за приходи на име СИТИ ЕКСПРЕС" ДОО, Ско-
пје. (31582) 

Даночна картичка бр. 4030000396878 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ГЕМИНИ" ДОО, Скопје. 

(31608) 
Даночна картичка бр. 4030994170652 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ИЛСА" ДООЕЛ, Скопје. 
(31734) 

Даночна картичка бр. 4030000378187 издадена од Уп-
рава за приходи на име ДФП Небото е лимит, Скопје. 

(31795) 
Даночна картичка бр. 4030900280891 издадена од 

Управа за приходи на име "УНИОН - МАК" ДОО (во 
стечај), Скопје. (31820) 

Даночна картичка бр. 4030000383326 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ФЛАГМАН ХОЛИДЕИС", 
Скопје. (31821) 

Даночна картичка бр. 4030998350531 издадена од Уп-
рава за приходи на име "МОРЕ МЕДИТЕРАН", Ско-
пје. (31822) 

Даночна картичка на име ТП "МОДЕЛС", Велес. 
(31805) 

Даночна картичка на име "СТД Велес", Велес.31806 
Даночна картичка на име ОК "Струмица", Струми-

ца. (31807) 
Даночна картичка на име "ДАНТИ КОМЕРЦ", Ст-

румица. (31808) 
Даночна картичка бр. 402799612006 на име СС Здра. 

фарма. соц.политика со завод здрав.заштита, Струми-
ца. (31809) 

Даночна картичка бр. 5030999200561 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Планет Холивуд, Ско-
пје. (31833) 

Даночна картичка бр. 5030999198230 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ТП Такси превоз 
"РИЃ", Скопје. (31862) 

Даночна картичка бр. 4030992233088 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Чинг Хемикал КоДОО, 
Скопје. (31867) 

Даночна картичка бр. 4030998352917 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Шампион" СРК, Ско-
пје. (31868) 

Даночна картичка бр. 0102094 на име Ски центар 
"КОЖУВ" ДОО, ул. "Маршал Тито" бр. 126, Гевгели-
ја. (31871) 

Даночна картичка бр. 0063005 на име ХУТД "АТИ-
ЛА" ДОО ул. "М.Тито" бр. 12, Гевгелија. (31872) 

Даночна картичка бр. 4030996162150 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Вла ди Комерц", Ско-
пје. (31874) 

Даночна картичка бр. 5030992131106 издадена од Уп-
рава за прихони Скопје на име Златар "Чирак", Ско-
пје. (31887) 

Даночна картичка бр. 4030996241042 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ТД "МИСС компани", 
Скопје. (31888) 

Даночна картичка бр. 10363 на име "ЕЛМОТЕРМ" 
ДООЕЛ, Гевгелија. (31901) 

Даночна картичка бр.4030999380752 издадена од Уп-
рава за приходи на име Репуб. организ.за заштита на 
правата на ромите, Скопје. (31911) 

Даночна картичка бр. 4030001418581 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ИМПЕКС ПРОМЕТ",Скопје. 

(31912) 
Даночна картичка бр. 4030994243501 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ПУЛСАР АГНЕЗА" И други 
ДОО, Скопје. (31913) 

Даночна картичка бр. 4030975261469 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Елан" Електроинста-
латерска задруга, Скопје. (32146) 

Даночна картичка на име Минов Ѓорѓи, ул. "Петре 
Прличков" бр. 14, Велес. (32155) 

Даночна картичка бр. 5030985138308 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Бербер "Парис", Ско-
пје. (32181) 

Решение-одобрение за вршење занаечиска дејност 
рег. бр. 3586/97 за дуќан издаден од општина Чаир -
Скопје на име Ст. раб. "ЉУБОТЕН" Кадри Бајрам, с. 
Љуботен, Скопје. (31970) 

Решение бр. 13-15184 на име Мурати Зијах, Тетово. 
(31594) 

Решение бр. 13-1267 на име Исмет Јаја, Тетово. 
(31558) 

J A В H И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Јавното претпри-

јатие Службен весник на Република Македонија Ц.о. 
Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 29. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на компјутерска опрема за интернет пристап 
и тоа: 

2.1. Хардвер: 
- комуникациска опрема, 
- еден Firewall и WEB Application server, 
- еден Mail, Application и Database server, 
- уред за непрекинато напојување на целиот сис-

тем, 
- рack, 
- една работна станица, 
- понудената опрема треба да е фабрички склопена 

и треба да е од светски познат производител (Brand 
Name). 

2.2. Апликативен софтвер: 
- изработка на бизнис анализа, студија и проект 

менаџмент за имплементација со позната методологи-
ја за изведување на проекти, 
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- апликација за Document & Content Management и ад-
министрација на WEB апликативно решение, 

- апликација за грижа на 5000 претплатнички ака-
унти и Billing систем за истите. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот, односно 

производителот. 
2. Вкупна и единечна цена. 
3. Податоци за квалитет, со опис на техничките ка-

рактеристики и функционални карактеристики за 
предметот на набавката и мерките што ги презел по-
нудувачот за обезбедување на квалитетот, посочувај-
ќи и технички лица задолжени за квалитетот, и серти-
фикат од надлежната институција за контрола на ква-
литетот со кој се потврдува сообразноста со дадените 
спецификации или стандарди за набавката, односно 
сите потребни елементи согласно тендерската доку-
ментација. 

4. Рок на испорака. 
5. Начин на плаќање. 
6. Сервис и гаранција. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот задолжително треба да 

ја достави следната документација: 
1. Извод од регистрација. 
2. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 

платен промет. 
3. Изјава дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација. 
4. Изјава дека нема мерка за забрана за вршење на 

дејност. 
5. Доказ за техничка способност на понудувачот со 

список на главни испораки на стоки или извршени ус-
луги во последните три години со износите, датумите 
и примачите. 

Документот треба да биде оригинал или копие за-
верено од нотар. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бода, 
- квалитет 30 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- начин на плаќање 10 бода, 
- сервис и гаранција 10 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

1. Понудата и другата техничка документација се 
доставува согласно член 18, 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) по 
пошта или во архивата кај нарачателот, или со преда-
вање на комисијата на лице место, но најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање на понудите. 

2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на ЈП 
Службен весник на РМ ц.о. Скопје, бул. "Партизански 
Одреди" бр. 29, Скопје, на ден 21.01.2002 година, во 
10,00 часот. 

3. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на Комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање. 

4. Понудите кои не се доставени во рокот, како и 
оние кои не ги содржат бараните податоци, нема да 
бидат разгледувани. 

5. Тендерската документација може да се подигне 
секој работен ден во архивата на ЈП Службен весник 
на РМ ц.о. Скопје, во периодот од 10 до 14 часот. 

6. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 02-129-036. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за здравство, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 11-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик број 11-2001 

е Министерството за здравство, со седиште на ул."50-
та Дивизија" бр. 6. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобноста на по-
нудувачите, за прибирање на понуди за реконструкци-
ја, адаптација со зајакнување и надградба на поткро-
вен простор на Клиниката за Токсикологија при ЈЗО 
Клинички центар - Скопје. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество 

на сите домашни и странски правни и физички лица. 

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

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

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

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

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудува-
чи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дала институција за платен промет, а странските пону-
дувачи - согласно член 22, став 3 од Законот за јавни 
набавки. Документот за бонитет треба да биде ориги-
нал или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него нема судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведе-
ни работи, со износи, датуми и нарачатели, како и 
евентуално моментално присуство на ваков вид на ра-
бота. 

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

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

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција заради обезбедување на 
исполнување на договорот во висина од 5% од вред-
носта на договорениот износ. 

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на 
аванс во висина од 30% од вредноста на инвестиција-
та. 

2.12. Други информации за кој понудувачот смета 
дека се битни за неговото претставување. 

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

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

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

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое на предната страна треба да 
стои: "не отворај". 
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4.2. Ограничениот повик трае 15 дена, сметано од 
денот на објавувањето на ограничениот повик, однос-
но заклучно со ден 11.01.2002 година, а отворањето на 
пријавите ќе се изврши на 14.01.2002 година во 12,00 
часот во малата сала во Министерството за здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на следната адреса: Министерство за здравство 
ул."50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисија за јав-
ни набавки контакт телефон -02-227-194 и -02-227-201. 

4.4. Отворањето,прегледот и оценување на прис-
тигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за здравство, без прису-
ство на понудувачите. Понудувачите што ќе бидат 
преквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат 
тендерската документација и да достават своја понуда. 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, повторно 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6905/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се средства за хигиена и 

дизинфекција, за потребите на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија и јавните здравствени ор-
ганизации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скоп-
је, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе 
се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија, со назнака за тендерска документација. 
Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент На-
родна банка на Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на соодветната дејност. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

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

јалите што се нудат, 
- производител и земја на потекло, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

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

њето да не е помал од 120 дена од денот на испораката). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 

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

- опис на технички постројки на понудувачот (мага-
цински 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 соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на соодветната дејност. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

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

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

- сертификат за квалитет. 

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

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

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

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
9.01.2002 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Квалитетот и ефикасноста на средствата за чисте-
ње и дезинфекција, како битен предуслов за поната-
мошно спроведување и одлучување ќе ги цени комиси-
јата на купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе 
биде: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

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

Ако гаранцијата се приложи во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-6905/2". 

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 

9.01.2002 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

9.01.2002 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 
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3. Заради полесна обработка на податоците сите по-
нудувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската до-
кументација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 и 33 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Народна банка на Република 
Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 28/12-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОД-
НО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУ-
ВАЧИТЕ(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА СОРТИР МАШИНИ 
И МАШИНИ З А ПАКУВАЊЕ НА БАНКНОТИ З А 

ПОТРЕБИТЕ НА НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Народна 

банка на Република Македонија; 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

документација за претходно утврдување на подобност 
(претквалификација), на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

1. Сортир машини за обработка 
на банкноти - количина 5 

2. Машина за врзување пачки 
и снопчиња со трака од хартија - количина 5 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за производство 
и/или промет (на големо и мало), на машини за сорти-
рање и пакување на банкноти. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Народна банка на Република Македонија има 

потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документаци-
ја врз основа на која ќе се оцени способноста на пону-
дувачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката: набав-
ка, испорака и монтажа на машини за сортирање и па-
кување на банкноти. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од 

Централниот регистар во согласност со член 22 став 1 
од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 50/2001). 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
22 став 3 од Законот за јавните набавки; 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - оддел за прекршоци); 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за про-
изводство и/или промет на големо и мало на машини 
за сортирање и пакување на банкноти да биде заокру-
жена); 

3.6. Список на главни испораки на машини за сор-
тирање и пакување на банкноти во последните 3(три) 
години со количините на испорачаната опрема и при-
мачите; 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање, инсталација, мон-
тажа и одржување на понудената опрема (дипломи, 
сертификати и сл.); 

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти), дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија; 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди. 

Сите барани документи наведени во точката 3 тре-
ба да бидат доставени во оригинален примерок или 
како копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 21 ден од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Народна банка на Републи-
ка Македонија по истекот на крајниот рок и кои нема 
да бидат изработени според барањата на овој повик 
како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани 
нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат 
никакви ознаки со кои би можеле да се идентификува-
ат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Ком-
плекс банки" б.б. или да се предадат во архивата на 
Народна банка на Република Македонија (најдоцна до 
14 часот секој работен ден). 

Дополнителни информации на тел.+02 108-285. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпри-
јатие Комунална хигиена - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-7493 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. За набавка на: 
1. Контејнер за ѓубре-метален од 1,1 м3 500 

парчиња; 
2. Контејнер за ѓубре-пластичен од 1,1 м3 500 

парчиња. 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

II. Тендерската документација за предметот на на-
бавката, односно техничките карактеристики на 
средствата наведени под глава I, реден број 1 и 2 се да-
дени во Прилог бр. 1 на овој повик, кој може да се до-



Стр. 5376 - Бр. 101 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 24 декември 2001 

бие во ЈП Комунална хигиена- Скопје, ул."Лазар Ли-
ченовски" бб, (барака 6), во работен ден од 09,00 до 
14,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цена, поединечна и вкупна за наведените сред-

ства, без пресметана царина, со посебно искажан 
ДДВ, франко купувач; 

3. Квалитет на средствата, според техничките ка-
рактеристики на производителот (согласно Законот 
за стандардизација - "Службен весник на РМ" бр. 
23/95), а согласно бараните карактеристики со овој по-
вик (каталог-проспект); 

4. Начин и услови на плаќање (можност за увоз на 
средствата); 

5. Рок на испорака на средствата; 
6. Гарантен рок (за секој од наведените средства и 

за одделни делови од истите); 
7. Обезбедени резервни делови, сервис и одржува-

ње; 
8. Рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребна е да се достави докумен-
тација согласно Законот за јавни набавки (оригинал 
или заверена копија кај нотар) и тоа: 

1. За финансиската и економската способност сог-
ласно член 22 од Законот, односно документ за бони-
тет издаден од носителот на платниот промет; 

2. Доказ согласно член 24 од Законот; 
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот 

согласно член 23 од Законот (наведена во Прилог бр. 1). 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач, согласно член 25 став 1, алинеја втора од Законот 
се наведени во Прилог бр. 1 на овој повик. 

VI. Доставување на понудата: 
1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 03-

7493 во оригинален примерок и потпишана од овлас-
тено лице на понудувачот и документацијата од глава 
IV треба да бидат уредно поставени согласно член 52, 
53 и 54 од Законот, на адреса: ЈП Комунална хигиена, 
ул."Лазар Личеновски" бб (барака 6 ) - Скопје, по 
пошта, лично во архива или со предавање на Комиси-
јата на самото јавно отворање. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда, за сите средства или за дел од истите наведени 
во глава I на овој повик. 

VII. Рок за доставување на понудите: 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во дневниот печат и "Службен весник на 
РМ", а денот, времето и местото на отворањето на по-
нудите, во присуство на понудувачите, ќе бидат наве-
дени во Прилог бр. 1. 

2. Понудите кои што не се доставени во утврдени-
от рок, кои што не ги содржат бараните податоци и 
документација од овој повик, нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефоните: 02/22 90 39 и 61 32 98. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-32/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА НА 

ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-32/2002 е 

А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на гумени транспортни ленти, за потре-
бите на РЕК Битола и РЕК Осломеј за 2002 г., во се 
според тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализаци-
јата на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем 
на набавката - (не е дозволена делумна понуда). 

2.3. Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во А.Д. 
"Електростопанство на Македонија" ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7.30 до 9.30 часот, 
при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 
МКД, на жиро сметка 200000002447884 корисник А.Д. 
"ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска бан-
ка, со назнака за Отворен повик бр. 01-32/2002. 

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 произ-

водителот. 
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 набав-
ки ако набавката е од странство) на паритет ДДП ма-
гацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во МКд. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува про-
дажниот курс на Народна банка на Р. Македонија. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за испора-
ка на лентите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките специфика-

ции што понудувачот ги нуди во понудата треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓу-
народните стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент 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 по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаран-
ција на 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 технич-
ката 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. 
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4.6. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.7. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Начин на плаќање 20 поени, 
5.3. Квалитет 30 поени, 
5.4. Рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: А.Д. "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
17.01.2002 год. во 11 часот во просториите на АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" 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 утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

БАРАЊЕ НА ПОНУДИ 
ОД СТРАНСКИ И ДОМАШНИ СУБЈЕКТИ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ З А КУПУВАЊЕ НА 
ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ "СВЕТСКИ ДЕЛОВЕН 

ЦЕНТАР" ВО СКОПЈЕ 

Врз основа на Одлуката бр. 02-6412/11-1 од 14.11.2001 
година донесена од Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија, Министерството за транспорт и врски за-
едно со Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
има намера да изврши продажба на деловен објект 
"Светски Деловен Центар" ("World Trade Center") во 
Скопје. 

Министерството за транспорт и врски заедно со 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, преку овој 
повик поканува понудувачи кои се заинтересирани за 
продажбата на горенаведениот објект. 

Во строгиот центар во главниот град на Република 
Македонија, Скопје, се наоѓа деловниот објект "Свет-
ски Деловен Центар" и во моментов е во завршна фа-
за на изградба. Објектот се гради под лиценца - WTC 
согласно стандардите и сервисните критериуми на 
членовите на репутабилната "World Trade Center Asso-

ciation" со седиште во Њујорк - САД. Се очекува заин-
тересираните странски или домашни правни и физич-
ки лица да покажат интерес за купување на деловниот 
објект. 

Со продажбата на деловниот објект се очекува по-
брзо завршување на градежните работи и негово ефи-
касно понатамошно стопанисување. 

Министерството за транспорт и врски на Републи-
ка Македонија го задржува правото да прифати или 
одбие понуда од понудувачите, без да дава било какви 
објаснувања за својата постапка. 

Пред доставување на тендерската документација 
од заинтересираните субјекти ќе биде побарано да се 
потпише Изјава за доверливост која ќе се однесува на 
податоците и документацијата добиена во тендерски-
от процес. 

Процедурата за тендерскиот процес ќе се изврши 
по следниот редослед на активности: 

- Покажување на интерес, најдоцна до 28 декември 
2001 година. Освен писмо за покажан интерес, фирми-
те треба да достават: 

- краток опис на фирмата; 
- информации за организациската структура на 

фирмата, со контакт информации за сите работи по-
врзани со работите од овој тендер; 

- контакт податоци (одговорни лица, адреса, теле-
фон, факс, е-маил и сл.) и назнака дали комуникација-
та и размената на документацијата со Министерство-
то за транспорт и врски ќе се врши на македонски или 
англиски јазик. 

- Потпишување на Изјава за доверливост и уплата 
на 1.000 ЕВРА за тендерска документација (Информа-
тивен Меморандум); 

- Доставување на понудите најдоцна до 17.00 часот 
(по македонско време) на 18 јануари 2002 година; 

Министерството за транспорт и врски ќе ги ин-
формира понудувачите по факс за прием на писмо за 
интерес и ќе достави Изјава за доверливост и инструк-
ции за уплата на средства за тендерската документа-
ција. 

Министерство за транспорт и врски, Влада на Ре-
публика Македонија, "Црвена Скопска Општина" 
број 4, тел: +389 2 123 292, факс: +389 2 118 144. 

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за врше-
ње на нотарските работи ("Службен весник на РМ" 
бр. 56/96 и 25/98), Министерството за правда, распишу-
ва 

О Г Л А С 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИ-

РАНИ З А ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ 

Секој заинтересиран кандидат треба да ги испол-
нува следните услови: 

- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните до-

кументи: 
- диплома за завршен Правен факултет, 
- потврда со која ќе докаже дека има работно иску-

ство на правни работи најмалку пет години и тоа со 
опис и попис според правилникот за систематизација 
на работните места, 

- уверение ако има положено правосуден испит, 
- молба со задолжителна административна такса 

од 50 денари и во која читко ќе бидат наведени лични-
те генералии, точна адреса, број на телефон, домашен 
и од работното место, број на лична карта и единствен 
матичен број. 

На денот на одржувањето на писмениот дел од но-
тарскиот испит, секој кандидат треба да достави уп-
латница во износ од 6.500 денари, уплатени на жиро 
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сметка, број 40100-631-1557 со назнака за полагање на 
нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на 
име на средства на Министерството за правда - Скопје 
со даночен број 4030990254525. 

Потребните документи (во оригинал или ориги-
нално заверено фотокопие) се поднесуваат во архива-
та на Министерството за правда најдоцна 10 дена пред 
денот на полагање на испитот. 

Нотарскиот испит (писмен дел) се закажува за: 
24 декември 2001 година во 14 часот, 
28 јануари 2002 година во 14 часот, 
25 февруари 2002 година во 14 часот, 
25 март 2002 година во 14 часот. 

Испитот се одржува во просториите на Апелацио-
ниот суд Скопје. 

Министерството за правда, за денот на полагањето 
на поправниот испит, дополнително ќе ги извести кан-
дидатите кои не покажале задоволителен резултат по 
еден предмет, односно биле вратени на поправен ис-
пит. 

Кандидатите треба да се пријават за полагање на 
поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на 
овој рок се закажува и датумот на полагањето на поп-
равниот испит и притоа треба да приложат уплатница 
на износ од 3250 денари, уплатени на жиро сметка 
40100-631-1557, со назнака за полагање на поправен 
нотарски испит, со карактеристичен број 72 30 13, на 
име на средства на Министерството за правда - Скопје 
и даночен број 4030990254525, депонент Народна бан-
ка на Република Македонија. 

Министерство за правда 
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