
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. 

Петок, 10 ноември 2000 
Скопје 

Број 93 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2962. 
Врз основа на член 6, став 7, а во врска со член 84, 

став 2 од Законот за државните службеници ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 и 31.10.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПИСОТ НА ЗВАЊАТА И СООДВЕТНОСТА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА СО ГРУПИТЕ И ЗВАЊА-
ТА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува описот на звањата и со-

одветноста на работните места со групите и звањата 
утврдени со Законот за државните службеници. 

I. ОПИС НА ГРУПИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

1. Раководни државни службеници 
Член 2 

Раководните државни службеници ја организира-
ат, обединуваат и насочуваат работата на органите; 
раководат со организационен облик и му помагаат на 
функционерот кој раководи со органот; се грижат за 
законито, ефикасно, навремено и квалитетно извршу-
вање на работите од надлежност на органот; предла-
гаат внатрешно организирање на органите за извршу-
вање на работите од својата надлежност; ја организи-
раат соработката помеѓу организационите облици во 
органот и соработуваат со нив; одржуваат контакти и 
иницираат соработка со другите органи; одржуваат 
контакти на соодветно ниво со домашни, странски и 
меѓународни организации; одржуваат контакти со гра-
ѓаните заради законито и ефикасно остварување на 
загарантираните уставни слободи и права како и со 
правните лица; предлагаат, односно утврдуваат кон-
цепции и стојалишта за извршување на најсложените 
работи од надлежност на органите; непосредно извр-
шуваат најсложени работи и задачи од надлежност на 
органот и се носители на одговорност за законитото и 
квалитетното работење на органот во рамките на ов-
ластувањата. 

2. Стручни државни службеници 
Член 3 

Стручните државни службеници се основни носи-
тели и непосредни извршители на студиско-аналитич-
ките, нормативно-правните, управно-надзорните, ин-
формативно-документационите, стручно-оперативни-
те, инвестиционо-тековните, материјално-финансис-
ките, информатичко-технолошките работи; правни 
работи во врска со донесување на одлуки; работи на 
управување со човечки ресурси; други службени зада-
чи кои по својот вид и карактер се соодветни на овие 
задачи; и се непосредно одговорни за извршување на 
наведените службени задачи. 

3. Стручно-административни државни службеници 

Член 4 
Стручно-административните државни службеници 

прибираат, изготвуваат и обработуваат податоци по 

утврдена методологија од надлежност на одделението; 
изработуваат, следат и вршат пресметки на средства-
та за работа на органот; вршат книговодствено-прес-
метковни работи на органот, стручно-технички и опе-
ративно-технички работи на органот; вршат канцела-
риски и архивски работи; други службени задачи кои 
по својот вид и карактер се соодветни на овие задачи; 
и се непосредно одговорни за извршување на наведе-
ните службени задачи. 

II. ОПИС НА ЗВАЊАТА НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

1. Раководни државни службеници 
Член 5 

Генералниот секретар му помага на функционерот 
кој раководи со органот во подготвување и организи-
рање на седници и состаноци; изготвува концепции за 
унапредување на организацијата, функционирањето и 
методот на работа на органот; раководи со стручната 
служба на органот; одржува контакти на соодветно 
ниво со домашни, странски и меѓународни организа-
ции; непосредно соработува со генералните и држав-
ните секретари во органите; организира вршење ад-
министративни работи во органот; се грижи за уред-
носта и ажурноста во работата по предметите и под-
готвувањето на другите материјали; свикува и раково-
ди со работните состаноци; го советува функционерот 
кој раководи со органот во врска со комплексни пра-
шања за разновидни активности кои претставуваат 
новина и не се стандардни постапки; дава упатства за 
работа на другите раководни државни службеници; го 
следи и се грижи за спроведување на одлуките, заклу-
чоците, насоките и упатствата на функционерот кој 
раководи со органот; има целосна менаџерска одго-
ворност за вработените и условите за работа во орга-
нот; одговара за својата работа во рамките на своите 
овластувања и врши други работи утврдени со актот 
за систематизација на работните места на органот. 

Член 6 
Државниот секретар му помага на министерот во 

организирање и обезбедување законито и ефикасно 
вршење на работите и задачите во министерството; 
врши контрола и надзор на работењето на организа-
ционите облици во министерството; соработува со ге-
нералните секретари, државните секретари од другите 
министерства и директорите на самостојните органи 
на државната управа и управните организации; учес-
твува во работата на работните тела на Собранието 
на Република Македонија кога за тоа е овластен; из-
готвува концепции за унапредување на внатрешната 
организација, функционирање и метод на работа на 
министерството; го обединува работењето и ја унап-
редува хоризонталната координација на сите сектори 
во министерството; врши работи од надлежност на 
министерството за кои министерот ќе го овласти; ја 
следи состојбата и проблемите од надлежност на ми-
нистерството и дава предлози и иницијативи за нивно 
решавање; се грижи за остварување на буџетската по-
литика на министерството; предлага концепција за из-
вршување на утврдената политика на Владата на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Владата) 
од надлежност на министерството; одржува контакти 
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на соодветно ниво со домашни, странски и меѓународ-
ни организации; непосредно соработува со генерални-
от секретар на Владата во однос на подготвувањето 
на материјали за седниците на Владата; му дава пред-
лози на министерот за разгледување материјали за 
седниците на Владата што се од надлежност на минис-
терството; по овластување на министерот го потпишу-
ва барањето за вклучување на материјали во дневниот 
ред за седниците на Владата од надлежност на 
министерството; се грижи за спроведување на заклу-
чоците на Владата кои се однесуваат на министерс-
твото; непосредно е одговорен за својата работа пред 
министерот; одговара за својата работа во рамките на 
своите овластувања и врши други работи утврдени со 
актот за систематизација на работните места на ми-
нистерството. 

Член 7 
Државниот советник врши најсложени задачи што 

бараат посебна самостојност и стручност, а кои особе-
но се однесуваат на прашања на политичкиот и еко-
номскиот систем; иницира и предлага ставови по на-
челни прашања од надлежност на органот; го советува 
највисокиот државен службеник за решавање на нај-
сложени работи и за остварување на програмата за 
работа на министерството како дел од севкупната 
стратегија на Владата; дава личен придонес при офор-
мувањето на ставовите и мислењата за прашања кои 
бараат одлуки од највисоко ниво на органот; ги проце-
нува и оценува активностите во рамките на сеопфат-
ната политика од надлежност на органот; непосредно 
е одговорен за својата работа пред генералниот секре-
тар, односно државниот секретар и функционерот кој 
раководи со органот, односно пред функционерот кој 
раководи со органот; одговара за својата работа во 
рамките на своите овластувања и врши други работи 
утврдени со актот за систематизација на работните 
места на органот. 

Член 8 
Раководителот на секторот раководи со секторот; 

ја организира, насочува и координира работата на сек-
торот; врши непосредна контрола и надзор над извр-
шувањето на работите; ги распоредува работите и за-
дачите на раководителите на одделенијата, им дава 
упатства за работа и потребна стручна помош во ра-
ботата и вршењето на најсложените работи и задачи и 
го следи текот на извршувањето на работите; со рако-
водителите на одделенијата изготвува и се грижи за 
остварувањето на планот за работа на секторот и од-
деленијата; дава задолженија на помошникот на рако-
водителот на секторот; предлага концепти на закони и 
други системски прашања и иницира решавање на од-
делни проблеми; одговара за навремено, законито и 
квалитетно вршење на работите и задачите кои се вр-
шат во секторот; обезбедува предлог програма за ра-
бота на секторот; дава извештај за реализација на 
програмата за работа на секторот; организира и ос-
тварува соработка во работите при вршењето на ра-
ботите во секторот со другите органи; учествува во 
работата на работните тела на Собранието на Репуб-
лика Македонија кога за тоа е овластен; се грижи за 
стручното усовршување и работната дисциплина на 
вработените во секторот; остварува редовни контакти 
со другите раководители на сектори во органот разме-
нувајќи со нив информации; пренесува ставови од нај-
високиот државен службеник во органот; врши анали-
за, оценување и проценување на прашањата и пробле-
мите кои се појавуваат; иницира нови идеи за работи 
од областа која ја покрива секторот; непосредно одго-
вара за својата работа пред генералниот секретар, од-
носно државниот секретар, односно функционерот јсој 
раководи со органот; одговара за својата работа во 
рамките на своите овластувања и врши други работи 
утврдени со актот за систематизација на работните 
места на органот. 

Член 9 
Помошникот на раководителот на секторот му по-

мага на раководителот на секторот за прашања кои се 
однесуваат на давање потребна стручна помош на ра-
ководителите на одделенијата во работата при врше-
њето на најсложените работи и задачи и го следи те-
кот на извршувањето на задачите; иницира решавање 
на одделни проблеми и одговара за навремено, зако-
нито и квалитетно вршење на работи и задачи кои се 
вршат во секторот за кои е овластен; врши работи кои 
бараат посебна стручност и самостојност во работата 
што ќе му ги довери раководителот на секторот; се 
грижи за спроведување и извршување на програмата 
за работа на секторот; предлага ставови по начелни 
системски прашања; врши анализа, оценување и про-
ценување на прашањата и проблемите кои се појаву-
ваат, го заменува раководителот на секторот со сите 
негови овластувања и одговорности во случај на него-
ва спреченост и отсутност; непосредно одговара за 
својата работа пред раководителот на секторот; одго-
вара за својата работа во рамките на своите овласту-
вања и врши други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

Член 10 
Раководителот на одделението раководи со одде-

лението; ја организира, насочува и координира рабо-
тата на одделението; ги распоредува работите и зада-
чите на вработените во одделението; пренесува инс-
трукции и ги спроведува дадените насоки и дава упат-
ства за извршување на работите и задачите; врши не-
посредна контрола и надзор над извршувањето на ра-
ботите и задачите од одделението; ја организира рабо-
тата и предлага концепти на заклучоците на работни-
те тела; подготвува и предлага план за работа на одде-
лението и се грижи за реализирање на планот за рабо-
та; ја координира, обединува и насочува работата во 
одделението; одговара за навремено, законито и ква-
литетно извршување на работите и задачите кои се 
вршат во одделението и за извршување на утврдената 
политика за таа област; учествува во одлучување за 
спроведување на конкретни одлуки за работите кои се 
вршат во одделението по претходни инструкции од 
повисоко ниво и дава препораки за нивна имплемента-
ција; остварува редовни контакти со другите раково-
дители на одделенијата во секторот и разменува ин-
формации и искуства; непосредно одговара за својата 
работа пред раководителот на секторот, односно пред 
функционерот кој раководи со органот; одговара за 
својата работа во рамките на своите овластувања и 
врши други работи утврдени со актот за систематиза-
ција на работните места на органот. 

2. Стручни државни службеници 

Член 11 
Советникот самостојно извршува најсложени ра-

боти и задачи кои се вршат во одделението во кое е 
распореден со повремени упатства и надзор од рако-
водителот на одделението, а кои се однесуваат на сту-
диско-аналитички, управно-надзорни, нормативно-
правни, инвестиционо-тековни, материјално-финанси-
ски, стручно-оперативни како и работи во врска со уп-
равувањето со човечките ресурси на одделението; 
крнтинуирано ги следи прописите во врска со уредува-
њето на прашањата од областа во која што работи, 
како и примената на меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратифи-
кувала; стручна обработка на прашањата кои се од 
значење за примената на законските одредби; изгот-
вува тези за изработка на законски и други прописи, 
општи акти и информативно-аналитички материјали; 
изготвува предлози за донесување на закони, нацрти и 
други правни акти; изготвува стручно аналитички и 
други материјали за работните тела и заклучоци од 
седниците на телата; изготвува анализи, информации 
и други материјали; дава стручни појаснувања и мис-
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лења за примена на законите и други прописи и општи 
акти на органите; непосредно одговара за својата ра-
бота пред раководителот на одделението; одговара за 
својата работа во рамките на своите овластувања и 
врши други работи утврдени со актот за систематиза-
ција на работни места, како и други работи што ќе му 
ги довери раководителот на одделението. 

Член 12 
Вишиот соработник врши сложени работи и зада-

чи со упатства и надзор од раководителот на одделе-
нието, кои се вршат во одделението, во областа во ко-
ја е распореден и тоа: ги следи и проучува законите и 
другите прописи и општи акти; учествува во изготву-
вање на предлози за донесување закони, нацрти и 
предлози на закони и други прописи и општи акти; вр-
ши прибирање и обработка на податоци потребни за 
нивно изготвување; учествува во изготвување на ана-
лизи, мислења по нацрти и предлози на закони и други 
општи акти и материјали; дава стручни појаснувања и 
мислења по примената на законите; предлага ставови 
за начелни системски прашања од значење за работа-
та на одделението; ја следи примената на меѓународни-
те договори на кои Република Македонија им приста-
пила или ги ратификувала; непосредно одговара за сво-
јата работа пред раководителот на одделението; одго-
вара за својата работа во рамките на своите овластува-
ња и врши други работи утврдени со актот за система-
тизација на работни места како и други работи што ќе 
му ги довери раководителот на одделението. 

Член 13 
Соработникот ги извршува поедноставните работи 

и задачи кои се вршат во одделението, а кои се одне-
суваат на подготвителни работи во врска со студиско-
аналитички, нормативно-правни, управни, информа-
тивно-документациони, финансиско-материјални ра-
боти во врска со управување со човечки ресурси, како 
и стручни-оперативни работи врз основа на конкретни 
упатства и надзор од раководителот на одделението; 
прибира податоци и учествува во подготвувањето на 
проектите во одделението; непосредно одговара за 
својата работа пред раководителот на одделението; 
одговара за својата работа во рамките на своите овла-
стувања и врши други поедноставни работи утврдени 
со актот за систематизација на работни места како и 
други работи што ќе му ги довери раководителот на 
одделението. 

Член 14 
Помладиот соработник врши наједноставни рабо-

ти врз основа на конкретни упатства, насоки со посто-
јан надзор и контрола од раководителот на одделение-
то, а кои се однесуваат на подготвителни работи во 
врска со студиско-аналитички, нормативно-правни, 
управни, информативно-документациони, материјал-
но-финансиски, кадровски и оперативно-стручни ра-
боти; прибира податоци; непосредно одговара за сво-
јата работа пред раководителот на одделението; одго-
вара за својата работа во рамките на своите овласту-
вања и врши други наједноставни работи утврдени со 
актот за систематизација на работни места како и дру-
ги работи што ќе му ги довери раководителот на одде-
лението. 

3. Стручно-административни државни службеници 

Член 15 
Самостојниот референт ги следи и применува за-

конските прописи и општите акти на органот за биб-
лиотекарско, канцелариско и архивско работење; во-
ди сметка за правилно архивирање на сите предмети 
според планот на архивските знаци и листите на кате-
гории за чување на архивската граѓа и на регистратур-
скиот материјал; учествува во работата на комисијата 
за уништување на извлечениот регистратурски мате-
ријал по истекот на утврдените рокови за негово чува-

ње, изготвува попис на архивската граѓа од трајна 
вредност која во средена состојба му се предава на 
надлежниот архив; се грижи за безбедно чување на 
библиотеката и архивскиот материјал од секаков вид 
на оштетување или уништување; врши информатив-
но-документациони работи; подготвува и обработува 
статистички и други податоци, обработува документа-
ција како основа за изготвување на анализи и инфор-
мации; собира, средува и обработува архивски матери-
јали; подготвува материјал за автоматска обработка; 
води евиденции за кои органот е задолжен со закон; ги 
следи и ги применува прописите од областа на матери-
јалното и финансиското работење; врши контирање 
на настанатите промени над средствата и изработува 
контен план; изготвува предлог програма за одобрува-
ње на средствата од Буџетот на Републиката за рабо-
та на органот; врши контрола на целокупната доку-
ментација за материјално и финансиско работење; 
врши контрола на пресметување на плати, боледува-
ња и други отсуства на вработените; изготвува пред-
лог информации и предлог извештаи за движење на 
платите и за трошење на средствата; се грижи за ос-
тварување и примена на трезорското работење; упату-
ва странки што бараат прием кај функционерот што 
раководи со органот на државната управа; води строго 
доверливи работи и доверлив протокол; оперативно 
средување на материјали за седници на Владата и Соб-
ранието и за други состаноци; непосредно одговара за 
својата работа пред раководителот на одделението и 
врши други работи утврдени со актот за систематизаци-
ја на работните места на органот како и други работи 
што ќе му ги довери раководителот на одделението. 

Член 16 
Вишиот референт подготвува и обработува доку-

ментација по утврдена методологија; изработува прог-
рами за стручно-техничка обработка; -обработува ма-
теријално-финансиски документи и ликвидатура, бла-
гајнички работи и трезор, работи на фактурирање, на-
бавка, чување и користење на инвентарот, опремата и 
потрошниот материјал; се грижи за навремено приби-
рање на книговодствени исправи; врши книжење на 
книговодствени исправи во дневник и главна книга; 
учествува во изработка на периодични пресметки и 
годишни сметки; врши пресметка на плати, даноци и 
придонеси на плати; пополнува соодветни обрасци за 
надоместоците на боледување, води лични картони за 
платите и надоместоците на плати на вработените и за 
нив изготвува обрасци М-4 и ги доставува до Фондот 
за пензиско и инвалидското осигурување; издава пот-
врди за висина на плати на вработените по нивно ба-
рање; се грижи за тековно и инвестиционо одржување 
на објектите; ја евидентира библиотеката за средува-
ње на архивската граѓа по единствени методи и еви-
денциите ги доставува на надлежниот архив; се грижи 
за безбедно чување на библиотеката и архивскиот ма-
теријал од секаков вид на оштетување или уништува-
ње; издава реверси за земени книги од библиотеката и 
земени предмети од архивата; непосредно одговара за 
својата работа пред раководителот на одделението и 
врши други работи утврдени со актот за систематизаци-
ја на работните места на органот како и други работи 
што ќе му ги довери раководителот на одделението. 

Член 17 
Референтот собира и средува документи и подато-

ци; ја отвора поштата, ја заведува во деловниот прото-
кол и во интерните книги и ја распоредува по органи-
зационите облици, ги заведува актите за испраќање, 
задржува еден примерок за архивирање и се грижи 
навремено да бидат испратени; ракува со печатите и 
штембилите, ги чува и води сметка да не можат неов-
ластено да се користат; вршење на административни 
работи за тековните работи во органот; упатување на 
странки што бараат прием во органот; примање и 
пренесување на пораки за органот; води аналитичка 
евиденција за промени на средствата и води деловни 
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книги пропишани со закон; подига готови пари за на-
мирување на: платни налози, готовински сметки, за 
ситни набавки на материјали и потрошен бензин за 
службени возила; подига девизи за намирување на 
патни налози во странство, врши нивна исплата и ги 
евидентира во книгата на девизната благајна; ја пред-
лага висината на благајничкиот максимум; учествува 
во изработка на периодични пресметки и завршна смет-
ка; оформува налози за книжење и ги комплетира со 
книговодствените документи; непосредно одговара за 
својата работа пред раководителот на одделението и 
врши други работи утврдени со актот за систематизаци-
ја на работните места на органот како и други работи 
што ќе му ги довери раководителот на одделението. 

Член 18 
Помладиот референт помага во собирање и среду-

вање на документи и податоци; помага во изработката 
на периодичните пресметки и завршната сметка; му 
помага во вршењето на благајнички работи, фактури-
рање, ликвидатура, контирање; помага во водењето на 
аналитичката евиденција; помага во комплетирањето 
на документи; помага во архивирање на предметите и 
при средување и обработка на архивските материјали; 
помага во подготвувањето и обработката на статис-
тичките и други податоци; помага во изработување на 
програми за стручно-техничка обработка; помага при 
прибирање на книговодствени исправи; помага при 
вршењето на пресметка на плати, даноци и придонеси 
на плати; помага при средување на библиотека и дру-
ги документациони материјали; помага при вршење на 
информатичко-технолошки работи, непосредно одго-
вара за својата работа пред раководителот на одделе-
нието и врши други работи утврдени со актот за сис-
тематизација на работните места на органот како и 
други работи што ќе му ги довери раководителот на 
одделението. 

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СООДВЕТНОСТА НА 
ПОСТОЈНИТЕ З В А Њ А СО ГРУПИТЕ И ЗВАЊА-
ТА УТВРДЕНИ СО З А К О Н О Т З А ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 19 
Постојните работи и задачи утврдени согласно За-

конот за органите на управата ("Службен весник на 
СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 
63/98), Уредбата за номенклатурата на единствените 
називи на групи на работи и задачи од ист вид и усло-
вите за нивното вршење во органите на управата 
("Службен весник на РМ" бр. 33/91) и општите акти за 
организација и систематизација на работите и задачи-
те на органите на управата, како и оние што се утвр-
дени со закон и со општите акти за организација и сис-
тематизација на работите и задачите на органите од 
член 3 став 2 од Законот за државните службеници 
("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), соодветно се 
утврдуваат како преодно решение според описот на 
групите и звањата утврдени со Законот за државните 
службеници и оваа уредба. 

Член 20 
Соодветноста на постојните звања со групите и 

звањата согласно оваа уредба е следната: 

I. Раководни државни службеници 

1) Звањето генерален секретар - соодветствува на 
звањето секретар на органите од член 6 став 5 на За-
конот за државните службеници; 

2) Звањето државен секретар не соодветствува со 
ниедно од постојните звања утврдени во досегашната 
регулатива; 

3) Звањето државен советник - соодветствува на 
звањето републички советник, потсекретар, амбаса-
дор во Министерството за надворешни работи, заме-
ник на секретарот на Собранието на Република Маке-

донија и заменик на секретарот на Владата на Репуб-
лика Македонија; 

4) Звањето раководител на сектор - соодветствува 
на звањето помошник на функционерот кој раководи 
со органот, заменик на главен републички инспектор 
и портпарол на Владата на Република Македонија; 

5) Звањето помошник раководител на сектор - со-
одветствува на звањето советник на функционерот кој 
раководи со органот и советник во Владата на Репуб-
лика Македонија; и 

6) Звањето раководител на одделение - соодветс-
твува на звањето раководител на служба како основна 
организациона единица, раководители на внатрешни-
те организациони единици со високо образование. 

II. Стручни државни службеници 

1) Звањето советник - соодветствува на звањето 
виши републички инспектор, републички инспектор, 
виши инспектор, инспектор, секретар на работно те-
ло, виш самостоен советник, самостоен советник, спе-
цијален советник, самостоен извршител, аналитичар, 
самостоен судски советник и виш соработник; 

2) Звањето виш соработник - соодветствува на зва-
њето шеф на кабинет, портпарол, судски советник, со-
ветник, лектор и преведувач; 

3) Звањето соработник - соодветствува на звањето 
самостоен стручен соработник, стручен соработник, 
советник и самостоен референт; 

4) Звањето помлад соработник - соодветствува на 
звањето стручен соработник, помлад соработник и ре-
ферент. 

III. Стручно-административни државни службеници 

1) Звањето самостоен референт - соодветствува на 
звањето статистичар, сметководител, книговодител, 
контер, архивар, библиотекар и технички секретар на 
функционерот кој раководи со органот на државната 
управа; 

2).Звањето виш референт - соодветствува на зва-
њето ликвидатор, економ, благајник, стенограф, доку-
ментарист архивар, документарист библиотекар; 

3) Звањето референт - соодветствува на звањето 
технички секретар; и 

4) Звањето помлад референт - соодветствува на 
звањето евидентичар на трошоци, доставувач, систем 
оператор. 

Член 21 
Звањето главен републички инспектор соодветс-

твува на директор на орган на државната управа во 
состав на министерствата. 

Член 22 
Во органите во кои немало звање раководител или 

началник, а вработените со највисоко звање во тие ор-
гани, кои не се со статус на раководен работник, а вр-
шеле задачи кои според нивната сложеност се соод-
ветни на задачите на раководител или началник, тоа 
звање соодветствува на звањето раководител на одде-
ление. 

Член 23 
При утврдувањето на соодветноста на звањата за 

стручните државни службеници при усогласувањето 
ќе се води сметка и за годините на работниот стаж по-
минат во органот, доколку во постојниот општ акт за 
систематизација на работите и задачите годините по-
минати во органот претставувале услов за стекнување 
со определено звање. 

Член 24 
Раководните работници согласно член 85 од Зако-

нот за државните службеници, продолжуваат да ја вр-
шат функцијата на раководни работници согласно на 
звањата на раководни државни службеници утврдени 
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во член 20 од оваа уредба, до истекот на мандатот на 
работни места согласно актите за систематизација и 
организација на работниве места. 

По истекот на мандатот на раководните работни-
ци од став 1 на овој член кој согласно Законот за др-
жавните службеници се стекнале со статус на раково-
ден државен службеник без полагање на преодниот 
испит, согласно актите за систематизација и организа-
ција на работните места се распоредуваат на работни 
места во звање соодветно на звањето на раководните 
државни службеници утврдени во член 20 од оваа 
уредба. 

Член 25 
Сите останати звања од постојните општи акти за 

систематизација на работите и задачите кои не се на-
ведени во оваа уредба, по начелото на соодветност, а 
врз основа на описот на звањата на државните служ-
беници во оваа уредба во однос на државните службе-
ници, се определуваат во актите за систематизација на 
работните места во едно во звањата опишани и наве-
дени во оваа уредба. 

Агенцијата за државните службеници согласно За-
конот за државните службеници дава мислење и се 
грижи за единствена примена на ставот 1 на овој член. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

, престанува да важи Уредбата за номенклатурата на 
единствените називи за групи на работи и задачи од 
ист вид и условите за нивното вршење во органите на 
управата ("Службен весник на РМ" бр. 33/91). 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4847/1 Претседател на Владата 
24 и 31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2963. 
Врз основа на член 36, став 2 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 24 и 
31.10.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧЕЛАТА З А ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат начелата за внатреш-

на организација на министерствата, другите органи на 
државната управа и управните организации (во ната-
мошниот текст: органи на државната управа), видови-
те на организациони облици, условите за нивно обра-
зување и раководењето со организационите облици. 

Член 2 
Со начелата за внатрешна организација се обезбе-

дува: 
- законито, стручно, ефикасно и економично врше-

ње на работите и задачите; 
- сервисна ориентираност кон граѓаните и правни-

те лица; 
- независност и одговорност при вршењето на 

службените задачи; 
- унифицираност на организационите облици; 
- приспособливост на организационите облици кон 

надлежноста на органот и кон потребите на граѓани-
те; и 

- едноставност во хиерархиската поставеност на 
организационите облици. 

Член 3 
Внатрешната организација на органите на држав-

ната управа се утврдува во зависност од надлежности-
те на органите на државната управа утврдени со за-
кон, групирање на работите и задачите според видот, 
обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и по-
врзаност, како и други услови потребни при утврдува-
ње на внатрешната организација. 

Член 4 
(1) Хиерархиската поставеност во органите на др-

жавната управа се утврдува во согласност со закон и 
на начин определен со оваа уредба. 

(2) Во министерствата се утврдени следните нивоа: 
- министер и заменик министер; 
- државен секретар; 
-сектори;и 
- одделенија. 

(3) Во самостојните органи на државната управа се 
утврдени следните нивоа: 

- директор и заменик директор (доколку е имену-
ван); 

-сектори;и 
- одделенија. 
(4) Во органите на државната управа во состав на 

министерствата се утврдени следните нивоа: 
- директор; и 
- одделенија. 
(5) Во органите на државната управа во состав на 

министерствата, по исклучок, може да се образуваат и 
сектори доколку тоа е неопходно поради карактерот, 
обемот и сложеноста на работата и бројот на вработе-
ните. 

Член 5 
(1) Во министерствата се именува еден државен 

секретар како највисок раководен државен службеник 
кој го обединува работењето и ја унапредува хоризон-
талната координација на сите сектори во министерс-
твата. 

(2) Во случај на отсуство или спреченост на држав-
ниот секретар, го заменува еден од раководителите на 
сектор кој тој ќе го определи. 

Член 6 
(1) Во органите на државната управа како органи-

зациони облици се образуваат сектори и одделенија. 
(2) Во органите на државната управа, заради извр-

шување на работите од нивната надлежност надвор од 
седиштето на органот, може да се образуваат само од-
деленија во рамките на секторот со седиште во орга-
нот во кое се образувани. 

Член 7 
(1) Во органите на државната управа се образуваат 

најмалку два сектора, а во секој сектор, по правило 
најмалку две одделенија. 

(2) Во органите на државната управа, освен во ор-
ганите во состав на министерствата, се образува општ 
сектор во кој се извршуваат работи на управување со 
човечки ресурси, материјално-финансиски, инвести-
ционо-тековни, информатичко-технолошки и други 
општи и заеднички работи. 

(3) При образување на сектори, односно одделени-
ја не може да се преклопуваат надлежностите. 

Член 8 
Сектор се образува заради обединување на повеќе 

меѓусебно поврзани подрачја од надлежност на орга-
нот, како и заради координирање и контрола на рабо-
тите од надлежност на одделенијата во неговиот сос-
тав и следење и унапредување на меѓусебната сора-
ботка на одделенијата. 

Член 9 
Одделение се образува заради непосредно извршу-

вање на една од следните работи: нормативно-правни, 
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управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, 
управни, управно-надзорни, информативно-докумен-
тациони, информативно-комуникациски, стручно-опе-
ративни, материјално-финансиски, инвестиционо-те-
ковни, информатичко-технолошки, административно-
технички и помошни работи, како и други работи што 
се извршуваат во органите на државната управа. 

Член 10 
(1) Со сектор раководи раководител на сектор. 
(2) Во случај на отсуство или спреченост на рако-

водителот на секторот, со секторот раководи помош-
никот на раководителот на секторот. 

(3) Со одделение раководи раководител на одделе-
ние. 

(4) Во случај на отсуство или спреченост на рако-
водителот на одделението, го заменува советник од 
одделението од редот на стручните државни службе-
ници кој тој ќе го определи. 

Член И 
(1) За вршење на работи од надлежност на орга-

нот на државната управа, кога тоа го налага потреба-
та, може да се образува одделение за определен вре-
менски период, се додека трае потребата за извршува-
ње на тие работи, но не подолго од една година. 

(2) Одделението од став 1 на овој член се образува 
од редот на вработените во органот. 

(3) Со одделението од став 1 на овој член раководи 
еден од постојните раководители на одделение кој го 
определува функционерот кој раководи со органот. 

Член 12 
(1) Други видови на организациони облици, освен 

утврдените во член 7 на оваа уредба, можат да се об-
разуваат во: 4 

- Министерството за одбрана, Министерството 
за внатрешни работи и во казнено-поправните 
и воспИтно-поправните установи за униформи-
раните лица и лицата со посебни должности и 
овластувања; 

- Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство за униформираните лица во 
шумската полиција; 

- Царинската управа; 
- Управата за јавни приходи; и 
- Министерството за надворешни работи за 

дипломатско-конзуларните претставништва на 
Република Македонија во странство. 

(2) Видовите на организационите облици од став 1 
на овој член ќе се утврдат со актот за организација и 
работа на органите од став 1 на овој член. 

Член 13 
Одредбите на оваа уредба соодветно се применува-

ат и на Секретаријатот за законодавство, како и на са-
мостојните и заедничките служби на Владата на Ре-
публика Македонија, доколку со актот за нивното ос-
новање не е определено поинаку. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за општите начела за 
внатрешна организација на органите на управата 
("Службен весник на СРМ" бр. 22/91). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4848/1 Претседател на Владата 
24 и 31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2964. 
Врз основа на член 40 од Законот за комуналните 

дејности ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 45/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛ-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, 
БАЧ, БИСТРИЦА, ДОБРУШЕВО, КУКУРЕЧАНИ, 

МОГИЛА, НОВАЦИ, СТАРАВИНА И ЦАПАРИ 
Член 1 

Со оваа одлука Владата на Република Македонија 
ја презема грижата за вршење на комуналните дејнос-
ти: 

-100310 - производство и дистрибуција на вода 
-100320 - прочистување и одведување на отпадните 

води 
- 100352 - изнесување, депонирање и преработка на 

отпадоци. 
Член 2 

Со донесувањето на оваа одлука,Владата на Репуб-
лика Македонија ќе преземе активности за именување 
и разрешување на органите на управувањето и рако-
водењето на ЈКП "Водовод" - Битола и ЈП "Комуна-
лец" - Битола. 

Член 3 
Вршењето на комуналните дејности од член 1 на 

оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ги 
врши на товар на средствата на Буџетот на општини-
те: Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуречани, 
Могила, Новаци, Старавина и Цапари. 

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

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

Бр. 23-5167/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2965. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ЛИРИЈА" С. ЖЕРОВЈАНЕ 

ТЕТОВО 
1. Се дава согласност на одредбите наѓ Статутот на 

Основното училиште "Лирија" с. Жеровјане - Тетово, 
што го донесе Училишниот одбор, на седницата одр-
жана на 29.08.1996, година. 

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

Бр. 23-1212/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2966. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-

НОВНОТО УЧИЛИШТЕ "МАРШАЛ ТИТО" 
С. АРАЧИНОВО - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Маршал Тито" с. Арачиново -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор, на седница-
та одржана на 15.03.1996 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-1012/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2967. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-

НОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ПАШКО ВАСА" 
С. ГРУПЧИН. ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Пашко Васа" с. Групчин - Те-
тово, што го донесе Училишниот одбор, на седницата 
одржана на 8.04.1996 година. 

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

Бр. 23-1388/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2968. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за уредува-

ње на односите меѓу новите единици на локалната са-
моуправа и единиците на локалната самоуправа од 
кои произлегуваат ("Службен весник на РМ" бр. 
59/96), а имајќи го во предвид барањето на Друштвото 
за градежништво, производство и инженеринг увоз-
извоз Пелагонија АД-Гостивар бр. 03-375 од 21. 04. 
2000 година и доказите приложени кон него, Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 5. 
09.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖЕН ИМОТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ОПШТИНА ДОЛНА Б А Њ И Ц А ВРЗ ОСНО-
ВА НА СПРОВЕДЕН ДЕЛБЕН БИЛАНС, БР. 23-

257/30 ОД 8. 02.2000 ГОДИНА 

Член 1 
Во Решението'за пренесување на правото на соп-

ственост на недвижен имот од Република Македонија 
на општина Долна Бањица, врз основа на спроведен 
делбен биланс, бр. 23-257/30 од 8. 02. 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
15/2000), во точката II во делот кој се однесува на КО 
Горна и Долна Бањица, се брише текстот во ставот 1 
кој гласи: 

П. Л. 2193 к.п. бр. 27/195, објект поранешна бол-
ница со површина од 633 м2 и двор со површина од 
2330 м2." 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-3113/1 Претседател на Владата 
5 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2969. 
Врз основа на член 111 став 2 од Законот за хартии 

од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00), Ко-
мисијата за хартии од вредност, на седницата одржана 
на 02.11.2000 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ З А ПОЛАГАЊЕ 
НА П О С Е Б Е Н СТРУЧЕН ИСПИТ З А ВРШЕЊЕ 

НА Р А Б О Т И СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и услови-

те за полагање на посебен стручен испит за вршење 
на работи со хартии од вредност. 

Член 2 
(1) Стручниот испит за вршење на работи со хар-

тии од вредност го организира и спроведува Комисија-
та за хартии од вредност, врз основа на претходно 
спроведена обука. 

(2) За спроведување на обуката и стручниот испит, 
Комисијата за хартии од вредност со одлука формира 
посебна работна група. 

(3) Комисијата за хартии од вредност може по пот-
реба стручниот испит за вршење на работи со хартии 
од вредност да го организира и спроведе во соработка 
со друга институција од земјата или од странство. 

Член 3 
(1) Обуката за работа со хартии од вредност се 

спроведува врз основа на констатирана потреба. Ко-
мисијата за хартии од вредност донесува одлука за ор-
ганизирање на обуката и објавува информација за ор-
ганизирањето на обука во дневен весник најмалку 30 
дена пред почетокот на обуката. 

(2) Предавањата ги спроведуваат стручни лица од 
областа на материјата која се предава, ангажирани од 
страна на Комисијата за хартии од вредност. 

(3) Пријавените кандидати можат да ја посетуваат 
обуката доколку ги исполнуваат следните услови: 

1. да имаат наполнето 18-годишна возраст; 
2. да имаат најмалку 1У/1 степен на образование; 
3. да имаат уплатено надоместок за учество на обу-

ката и за полагањето на стручниот испит за вршење 
на работи со хартии од вредност. 

Член 4 
Правото да го полагаат стручниот испит за врше-

ње на работи со хартии од вредност имаат сите канди-
дати кои присуствувале на обуката. 

Член 5 
(1) Стручниот испит за вршење на работи со хар-

тии од вредност се состои од три дела: 
1. Суштина, функции и законска регулатива за 

функционирањето на пазарот на капитал во Републи-
ка Македонија; 

2. Акции; 
3. Обврзници. 
(2) Неопходната литература за полагање на посеб-

ниот стручен испит ја утврдува Комисијата за хартии 
од вредност. 

Член 6 
(1) Стручниот испит за вршење на работи со хар-

тии од вредност се полага писмено. 
(2) Датумот и времето на одржување на испитот ги 

утврдува и објавува посебна испитна комисија. 
(3) Испитот се одржува во рок од 60 дена од денот 

на завршувањето на обуката. 
(4) Доколку кандидатот не го положи испитот со 

првото полагање, има право на две повторни полага-
ња на испитот, во рок од две години од денот на завр-
шувањето на обуката. 
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(5) Доколку пријавените кандидати од член 3 став 
3 на овој правилник три пати едноподруго не го 
положат стручниот испит за вршење на работи со хар-
тии од вредност, го губат правото за повторно полагање. 

Член 7 
(1) Висината на надоместокот од член 3 став 3 точ-

ка 3 од ова упатство ја определува Комисијата за хар-
тии од вредност, а истиот се уплатува на сметката на 
комисијата. 

(2) Лицата професионално вработени во Комисија-
та за хартии од вредност се ослободени од плаќање на 
надоместок за посетување на обуката. 

(3) Лицата од член 6 став 4 на овој правилник при 
повторно полагање уплатуваат на сметката на Коми-
сијата за хартии од вредност надоместок за полагање 
на стручниот испит. 

Член 8 
Комисијата за хартии од вредност издава уверение 

за вршење на работи со хартии од вредност на канди-
датот што успешно го положил стручниот испит. 

Член 9 
(1) Лицата што до денот на влегувањето во сила на 

овој правилник се стекнале со уверение за работа со 
хартии од вредност издадено од Комисијата за хартии 
од вредност можат да се усогласат со одредбите на 
овој правилник во рок од една година од денот на не-
говото донесување. 

(2) По истекот на рокот од став 1 на овој член из-
даденото уверение престанува да важи. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 01-535/1 Претседател на Комисијата, 
02 ноември 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

2970. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
1 ноември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат: 
- член 30 став 2 точка 3 во делот што се однесува 

за примена на повластената даночна стапка од 5% на 
прометот на услуги на нотари од Законот за данокот 
на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 
44/99,59/99, 86/99) и 

- член 6 став 1 во делот кој се однесува за услугите 
на нотарите и ставот 3 од истиот член на Одлуката за 
утврдување на добрата и услугите кои подлежат на 
повластена стапка на данокот на додадена вредност 
(ДДВ-Одлука) ("Службен весник на РМ" бр. 65/99). 

2. Се става вон сила Решението за запирање од из-
вршување на поединечните акти и дејствија што се 
преземени врз основа на членовите од Законот и Од-
луката означени во точката 1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Јасминка Теме л ков-
ска од Скопје, кон која се приклучи и Нотарската ко-
мора на Република Македонија, со Решение У.бр. 
154/99, 164/99, 235/99 и 37/2000 од 14 јуни и 20 септем-
ври 2000 година поведе постапка за оценување устав-
носта на член 30 став 2 точка 3 во делот што се одне-

сува за примена на повластената даночна стапка од 
5% на прометот на услуги на нотари од Законот озна-
чен во точката 1 од оваа одлука, а по сопствена иници-
јатива поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста и на член 6 став 1 во делот кој се однесу-
ва за услугите на нотарите и ставот 3 од истиот член 
на Одлуката означена, исто така, во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нивната согласност со Уставот на Република Македо-
нија, односно со Уставот и законот. Со наведеното ре-
шение под точка 3, судот истовремено го запре извр-
шувањето на поединечните акти и дејствија што се 
преземени врз основа на членовите од Законот и Од-
луката означени во точката 1 од оваа одлука. 

5. На седницата судот утврди дека членот 30 е ло-
циран во главата V на Законот насловена како "да-
ночни стапки", а во чии рамки се утврдени две стапки 
на пресметување на данокот на додадена вредност и 
тоа: општа даночна стапка од 19% и повластена да-
ночна стапка од 5%. 

Така, повластената даночна стапка од 5% се при-
менува врз прометот и увозот на производите утврде-
ни во ставот (1) на член 30, а додека според оспорени-
от став (2) на истиот член, повластената даночна стап-
ка од 5% се применува и на прометот на следниве ус-
луги: превоз на лица (точка 1); отпремување на отпад 
и услуги за одржување на јавна чистота (точка 2) и ус-
луги на адвокати, нотари (оспорен дел), сметководи-
тели и ревизори (точка 3). 

Според став (3) на истиот член, Владата на Репуб-
лика Македонија поблиску ги утврдува добрата и ус-
лугите од ставовите 1 и 2 на овој член. 

6. Според член 8 од Уставот на Република Македо-
нија, една од темелните вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија е и владеењето на пра-
вото. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да пла-
ќа данок и други јавни давачки и да учествува во нами-
рувањето на јавните расходи на начин утврден со За-
кон. 

Според член 2 од Законот за вршење на нотарски-
те работи, нотарот, нотарските работи ги врши сло-
бодно, независно, самостојно, стручно и непристрасно 
врз основа на закон, други прописи и општи акти зас-
новани врз закон, а според членот 3, нотаријатот е са-
мостојна, независна јавна служба во која се вршат ра-
боти од видот на јавни овластувања врз основа на за-
кон по барање на граѓаните, државните органи, прав-
ните лица и други заинтересирани институции (став 1). 
Нотарот ја врши својата служба како основно занима-
ње за времето за кое е именуван. 

Во членот 132 од Законот утврдено е дрка, нота-
рот има право на награда за работата и на надоместок 
на трошоците во вршењето на службените дејствија 
од неговиот делокруг во согласност со нотарската та-
рифа која ја донесува комората во согласност со Ми-
нистерството за правда. 

Согласно член 2 став 3, кој спаѓа во подглавата 
"Трговец според природата и обемот на дејноста" од 
Законот за трговските друштва, лицата кои се занима-
ваат со слободни занимања (адвокати, нотари, лекари, 
патентни инженери, архитекти, слободни уметници, 
сметководители и сл.) се сметаат за трговци во смисла 
на овој закон ако со прописите според кои тие се вр-
шат така е одредено. 

Според член 1 став 1 од Законот за данокот на до-
дадена вредност, со овој закон се воведува данокот на 
додадена вредност и се уредува неговото пресметува-
ње и плаќање, а според ставот 2 од истиот член овој 
вид на данок, како општ потрошувачки данок, се прес-
метува и плаќа во сите фази на производството и тр-
говијата, како и во целокупниот услужен сектор, ос-
вен ако поинаку не е пропишано со овој закон. 

Според ставот 2 од овој член на Законот, предмет 
на оданочување со данокот на додадената вредност е 
прометот на добра и услуги, кој се врши со надомес-
ток во земјата од страна на даночниот обврзник во 
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рамките на неговата стопанска дејност и увозот на 
добра. 

Според членот 6 став 1 од Законот, промет на ус-
луги во смисла на овој закон претставува секоја деј-
ност која не е промет на добра во смисла на член 3 од 
овој закон, а во ставот 2 и 3 на овој член пропишани се 
и други дејности што се третираат како услуги и се 
предмет на оданочување со данокот на додадена вред-
ност, а меѓу кои се и вршењето на услуги врз основа 
на закон или налог издаден од или во име на орган на 
јавната власт. 

Во членот 9 став 1 од Законот, се дефинира дека 
даночен обврзник е лице кое трајно или повремено са-
мостојно врши стопанска дејност, независно од целите 
и резултатите од оваа дејност, а во ставот 2 од истиот 
член се дефинира што се подразбира под стопанска 
дејност во смисла на став 1 од овој член - тоа е секоја 
дејност на производителите, трговците и лицата кои 
извршуваат услуги, која има за цел остварување на 
приходи, вклучувајќи ги дејностите од областа на ру-
дарството, земјоделството и шумарството, како и от-
стапувањето на материјални и нематеријални добра за 
нивно користење. 

7. Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби, произлегува дека уставно право е на законо-
давецот со закон да ги утврдува даноците и другите 
јавни давачки, дека ова уставно право не е ограничено 
ниту во поглед на предметот на оданочување, ниту во 
поглед на субјектите и дека во рамките на остварува-
њето на ова уставно право законодавецот со Законот 
за данокот на додадена вредност не само што го вовел 
овој вид на данок, но го уредил и начинот на неговото 
пресметување и плаќање, со тоа што го утврдил пред-
метот на оданочување, даночните обврзници, даноч-
ните стапки, ослободувањата и другите погодности, 
административните обврски на даночните обврзници, 
присилната наплата на данокот и др. 

Имајќи го предвид наведеното, судот смета дека 
посебно со закон утврдената положба и статус на но-
таријатот, кој е дефиниран како самостојна и независ-
на јавна служба во која се вршат работи од видот на 
јавни овластувања, не претставува забрана, односно 
ограничување на правото на законодавецот при оства-
рувањето на неговото уставно овластување од член 33 
од Уставот, како субјект на оданочување да ги утврди, 
меѓу другите и нотарите и нивната дејност односно 
дејствија што ги преземаат да ги утврди како услови 
во смисла на Законот за данокот на додадена вред-
ност. Ова од причини што уставно утврдената обврска 
за плаќања на данок и други давачки се однесува на 
"секој" под кој термин можат да се подведат и нотари-
те, а Од друга страна, со подведувањето на службените 
дејствија што ги преземаат нотарите во рамките на 
нивната надлежност, под поимот стопанска дејност во 
смисла на Законот за данокот на додадена вредност, 
не се задира, односно не ја доведува во прашање прав-
ната природа и карактер на нивните работи, односно 
дејствија утврдени во матичниот закон и другите про-
писи, бидејќи ^лен 9 од Законот поимот стопанска деј-
ност го дефинира само во смисла и за потребите на 
овој закон и притоа тргнува од други услови и крите-
риуми, а тоа е - вршењето на било која дејност или ус-
луга да има за цел остварување на приходи и лицето, 
односно субјектот самостојно да ја врши таквата сто-
панска дејност, во свое име и за своја сметка. 

Оттука, според наведениот критериум, освен но-
тарската дејност, во смисла на член 9 од Законот, 
третман на стопанска дејност имаат и услугите од дру-
гите дејности, кои исто така според својата природа и 
според другите прописи се нестопански дејности и од 
јавен интерес, како и нотарската дејност. Таков е слу-
чајот со услугите од здравството, радиодифузијата, 
образованието, социјалната заштита и др. 

Тоа што пак некои од овие услуги се ослободени 
од плаќањето на данокот на додадена вредност, за раз-

лика од нотарските услуги, кои се оданочуваат со пов-
ластена стапка од 5%, е работа на политиката на ода-
ночување што ја утврдила државата во овој момент со 
овој закон. 

Врз основа на сето напред изнесено, судот смета 
дека оспорениот дел од член 30 став 2 точка 3, во кој е 
утврдено дека повластената даночна стапка од 5% се 
применува и на услугите на нотарите наоѓа потпора и 
е во функција на уставно утврдениот принцип на вла-
деењето на правото, како една од темелните вреднос-
ти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Истовремено, оваа одредба, според мислењето на су-
дот, не е во несогласност и со член 33 од Уставот, од 
аспект на наводите во иницијативата според кои не 
било во согласност со Уставот работите кои од видот 
на јавни овластувања ги врши нотаријатот да се трети-
раат како стопанска дејност, односно како "услуги" 
кои подлежат на оданочување со данок на додадена 
вредност, со оглед на посебно утврдената положба и 
својство на нотаријатот со Законот за вршење на но-
тарските работи, на посебната природа на нивната ра-
бота, како и посебните начела на нивното работење. 

8. Меѓутоа, тргнувајќи од тоа дека со иницијатива-
та членот 30 став 2 точка 3 од Законот се оспорува и 
од причини што со воведувањето на обврската за пла-
ќање на данокот на додадена вредност на услугите на 
нотарите граѓаните дополнително ќе бидат оптоваре-
ни бидејќи тие според Законот за вршење на нотар-
ските работи за дејствијата преземени од страна на 
нотарите веќе се обврзани да плаќаат нотарска такса, 
судот смета во ситуација кога за исто дејствие презе-
мено од нотар граѓаните едновремено плаќаат две јав-
ни давачки (нотарска такса и данок на додадена вред-
ност) се работи за воведување двојно оданочување по 
ист основ кое не е во функција на заштита на граѓани-
те од прекумерно и неоправдано оданочување, поради 
што оцени дека оспорената одредба е во спротивност 
и со интенцијата на Уставот изразена во темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Маке-
донија утврдени во член 8 од Уставот - владеењето на 
правото и социјалната правда, во начелото на еднак-
вост на граѓаните, како и во член 33 од Уставот. 

Поради напред наведеното, судот одлучи како во 
точката 1 алинеја 1 од оваа одлука, при што го имаше 
предвид и фактот дека иако согласно законот, дирек-
тен даночен обврзник на овој вид на данок е нотарот, 
но тој сепак паѓа на товар на граѓанинот како корис-
ник на услугите на нотарот. 

9. Со оглед дека судот одлучи да го укине членот 
30 став 2 точка 3 од Законот во делот што се однесува 
за услугите за нотарите, по сопствена иницијатива од-
лучи да го укине и член 6 од Одлуката на Владата на 
Република Македонија во делот во кој поблиску се оп-
ределуваат нотарските услуги кои подлежат на пов-
ластена стапка на данок на додадена вредност, бидејќи 
правниот основ, односно овластувањето на Владата во 
смисла поблиску да ги определи и овој вид на услуги 
посредно произлегува, односно е поврзан со тој дел од 
наведениот член од Законот. 

10. Со оглед на конечноста и извршноста на одлу-
ката за укинување на оспорениот член од Законот и 
Одлуката,' следуваше судот да го стави вон сила и ре-
шението означено во точката 2 од оваа одлука. 

11. Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

12. Оваа одлука судот ја донесе во состав од прет-
седателот на судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр. 154/99; 164/99; 235/99 и 37/2000 Претседател 
1 ноември 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 
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2971. 
Врз основа на член 10 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 86/2000) и член 89 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 70/1992), а на предлог 
на Комисијата за кадровски и организациони праша-
ња, Уставниот суд на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 ноември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА Д-Р ТОДОР КРАЛЕВ З А 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ СУД 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За генерален секретар на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија се именува д-р Тодор Кралев, до-
сегашен секретар на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија. 

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

Су. бр. 520/2000 Претседател 
6 ноември 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

2972. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Липец - Оп-
штина Блатец. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5031/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2973. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Скочивир -
Општина Бач. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5032/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2974. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Бучиште - Оп-
штина Пробиштип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5033/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2975. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Кален - Оп-
штана Витолиште. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5034/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

2976. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Смолани - Оп-
штина Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македониј а". , 

Со денот на примената на катастарот ,на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5035/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 
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2977. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот, завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Крстец - Оп-
штина Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недви-
жностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-5036/1 Директор, 
06 ноември 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 6874/99, во регистарската влошка бр. 02024557?-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, туризам 
и трговија на големо и мало РИДА Сабри ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. "Тоде Мендол" бр. 63, Куманово. 

Содружник и управител: Сабри Адеми, ул. "Тоде 
Мендол" бр. 63, Куманово. 

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/1, 16.00, 16.00/2, 
17.40/1, 17.16, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.22, 25.24, 26.61, 45.21/2, 45.45, 51.10, 50.20, 50.30, 
50.30/3, 50.50, 51.19, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија и др., меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај, застапување и посредување на 
странски фирми, меѓународни агенциски работи, кон-
сигнациони и комисиони работи, угостителски и ту-
ристички услуги, реекспорт. 

Во внатрешен и надворешен трговски промет 
друштвото го застапува и претставува Сабри Адеми -
управител без ограничувања 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
6874/99. (26337) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 14857/99, во регистарската влошка бр. 02027775?-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на претпријатие во Друштво за произ-
водство, трговија и услуги СКОМАК Демир ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Њуделхиска" бр. 4 влез 1 
лок. 3. 

Дејности: 51.21,51.31, 51.32,51.33, 51.34,51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43п 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 18.23, 15.85, 15.11, 20.40, 36.12, 36.14, 20.30, 
20.10/2, 15.83, 01.21, 01.41/3, 45.12, 74.20/4, 02.01, 02.02, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување, посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. 
Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, изведување на градежни работи во стран-
ство, туристички работи во странство, меѓународна 
шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е: Асимовски Де-

мир - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 

14857/99. (26338) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 4319/99, во регистарската влошка бр. 02033828?-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, услуги и промет на големо и мало 
ОРЛАНДО Хасан ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Вар-
дарска" бр. 36, Куманово. 

Содружник и управител: Хасан Феризи, ул. "Вар-
дарска" бр. 36, Куманово. % 

Дејности: 01.21, 01.25, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 15.11, 
15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.89, 15.98/2, 16.00, 16.00/2, 
17.40/1, 17.16, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.22, 25.24, 26.61, 45.21/2, 45.45, 51.10, 50.20, 50.30, 
50.30/3, 50.50, 51.19, 51.42, 51,42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија и др., меѓуна-
родна шпедиција, меѓународен превоз на патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај, застапување и посредување на 
странски фирми, меѓународни агенциски работи, кон-
сигнациони и комисиони работи, угостителски и ту-
ристички услуги, реекспорт. 

Во внатрешен и надворешен трговски промет 
друштвото го застапува и претставува Хасан Феризи -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
4319/99. (26339) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 5634/99, во регистарската влошка бр. 02027657?-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД во Друштво за производство, трговија и 
услуги БИРТЕКС Јовица ДООЕЛ Куманово ул. "Ва-
сил Драгомански" бр. 58. 

Дејности во внатрешно трговски промет: 15.32, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/2, 15.84, 15.86, 
15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 16(Х)2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.53, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 61.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.52, 52.43, 52.44, 
55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3,74.84. 

Дејности во надворешно трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција 
и Албанија, реекспорт, работи на посредување и зас-
тапување, меѓународни агенциски работи. 
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Како управител и основач се именува лицето Јови-
ца Спасовски - управител без ограничување. 

Скратен назив на Друштвото е БИРТЕКС ДОО-
ЕЛ Куманово. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува за свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
5634/99. (26340) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 4984/99, во регистарската влошка бр. 02016521 ?-8-
03-000, го запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД во Друштво за производство, трговија и 
услуги ШУКО Шукрија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 
"Решад Џафер" бр. 9. 

Фирмата е основана со акт од 13.12.1994 година, а 
единствен содружник е Мандак Шукрија. 

Дејности: 15.31,15.32,15.33,15.51,15.52,15.81,15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 18.21, 21.21, 50.10, 50.30, 50.50, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 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, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 
74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител (без ограничување) и застапник во над-
ворешнотрговскиот промет е Мандак Шукрија од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
4984/99. (26341) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 4545/99, во регистарската влошка бр. 02023895?-3-
03-000, го запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД во Трговско друштво за производство, 
трговија и услуги ТРАДЕ-МАРК Славко и други ДОО 
увоз-извоз бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 51/1-28, 
Скопје. 

Друштвото е основано како ДОО, со седиште на 
ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 52/1-28. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10,71.21,52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
50.20, 74.13, 74.14, 74.84, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 
28.75, 28.63, 28.74, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комиси-
ска продажба, продажба на стоки во консигнациони, 
складишта. 

Со друштвото управува и истото го застапува во 
внатрешниот и надворешниот промет управителот 
Марковски Славко. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
4545/99. (26342) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 15801/99, во регистарската влошка бр. 02027857?-3-
03-000, го запишал во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, трговија и услуги ИСА БЕУ Џелал и 
др. експорт-импорт ДОО Џепчиште, Џепчиште. 

Усогласување на претпријатие ДОО по ЗТД. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ИСА БЕУ Џелал и др. експорт-импорт ДОО Џеп-
чиште. 

Основачи: Џелал Нухи и Нуредин Ахмеди двајцата 
од Џепчиште. ^ 

Дејности: 01.21,01.22, 01.24,01.25, 01.30, 37.10, 37.20, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.17, 
51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
5.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.11, 55.23, 55.30/1, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40,71.10, 71.21, 74.84. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Надворешен трговски промет: надворешна тргови-

ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и реекспорт, 
застапување на странски лица, меѓународен транспорт 
на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпеди-
ција, продажба на странска стока од консигнационен 
склад, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција, Албанија. 

Друштвото истапува во св'ое име и за своја сметка. 
За сторените обврските друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Друштвото го застапува Џелал Нухи - управител 
без ограничување. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 
застапува Џелал Нухи - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
15801/99. (26361) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 16017/99, во регистарската влошка бр. 02031978?-8-
01-000, го запишал во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, трговија и услуги ГУРРА Тефик ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Тетово ул. 137 бр. 8, Тетово. 

Усогласување на претпријатие Д.О. во ДООЕЛ по 
ЗТД. 

Фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги ГУРРА Тефик ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. 
137 бр. 8, Тетово. 

Основач: Тефик Османи, Тетово ул. "137 бр. 8. 
Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21, 45.23, 45.25, 45.31, 

45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 55.30/1, 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40,74.40,74.84. 

Надворешно трговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и реекспорт, 
застапување на странски лица, продажба на стока од 
консигнационен склад, меѓународен транспорт на сто-
ки во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. За сторените обврските друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Друштвото го застапува Аднан Османи - управи-
тел без ограничување, наместо досегашниот директор 
Тефик Османи. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го 
застапува Аднан Османи - управител без ограничува-
ње наместо досегашниот директор Тефик Османи. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
16017/99. (26364) 

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. 
бр. 8393/99, во регистарската влошка бр. 02030580?-8-
01-000/то запишал во трговскиот регистар усогласува-
њето во Друштво за трговија и услуги ИКСЕС-Арбен 
ДООЕЛ Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 153/1-
4, Скопје. 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
236/2000 од 02.11.2000 година над ПП "ЖИР" Битола, 
ул."Мирка Гинова" бр. 13/35, со дејност угостителство 
и жиро сметка 40300-601-9721 при З П П Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41960) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 106/2000 од 25.09.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот увоз-из-
воз "МОНОПОЛ" П О од Прилеп, ул."5 Прилепска 
бригада" бр. 3/4, запишана во регистарска влошка 1-
2807 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-8168, во З П П - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41978) 

Основач: Арбен Алиу од Скопје, бул. "Партизан-
ски одреди" бр. 153/1-4. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 17.40, 
17.54,18.10, 18.21, 18.22, 18.23,18.24,19.30, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 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, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, откуп на земјоделски производи, откуп на 
сточарски производи. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во надворешнотрговскиот промет, кон-
сигнација, комисиони работи, реекспорт, малограни-
чен промет со Република Грција, Република Бугарија, 
Република Албанија и СР Југославија. 

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

Во внатрешно и надворешнотрговскиот промет 
како управител без ограничувања е именуван Арбен 
Алиу. 

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 
8393/99. (26378) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1Ст. бр. 63/2000 година од 
31.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ДОО за производство, стаклорезачки и 
стаклобрусачки услуги "СТАКЛОПАН" Скопје, ул. 
"50 Дивизија" бр. 16, и жиро сметка 40100-601-108450. 

За стечаен управник се определува Симон Михај-
ловски од Скопје, биро АТА, ул."Белишка" бр. 18. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги - катастар, во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. Во прија-
вата мора да се означи бројот на предметот на кој пос-
тои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на правото, како и обезбеденото побарување. Довери-
телот кој без оправдани причини намерно ќе пропуш-
ти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето 
на пријавата одговара за штетата која поради тоа би 
можела да настане. 

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

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката извештај но рочиште кое ќе се одржи на 
22.11.2000 година, во 12.30 часот, во соба бр. 45, III сп-
рат на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41843) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
247/2000 од 02.11.2000 година над Трговец поединец за 
трговија на мало "МАРГИТА М. БЛАЖИЌ" Битола, 
ул."Нико Фундали" бр. 11-2/7, со дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-91550 при З П П Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41959) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 38/99 од 06.11.2000 година се запира сте-
чајната постапка над стечајниот должник ЗПТП "ПЕ-
ПЕЛИШТЕ" од с.Пепелиште, Неготино, отворена со 
решение Ст.бр. 38/99 од 150.09.2000 година, по предлог 
на Агенцијата за санација на банка на Република Ма-
кедонија Скопје бр. 1902/03 од 05.07.1999 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (41957) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 57/2000 од 12.10.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"БУКИ - КОМ" од Струмица, но е одлучено да истата 
не се спроведува поради немање имот на должникот 
заради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (41977) 

Во огласот за стечајна постапка на Претпријатие-
то за воздушен сообраќај и трговија "ВАРДАР АИР" 
ДОО Скопје, кеј "13 Ноември" бб, жиро сметка 40100-
601-126800, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 74 
од 13 септември 2000 година, на стр. 4693, во третиот 
ред наместо зборовите: "е отворена стечајната пос-
тапка над должникот" треба да стои: "е заклучена сте-
чајната постапка над должникот". 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 691/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"РУШАН КОМЕРЦ" експорт-импорт ДОО од 
Скопје, ул."Македонска Косовска Бригада" бр. 20/6, 
со жиро сметка 40100-601-315415. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петровски од Скопје, ул." АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808. 

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"? со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна воцрок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41995) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 689/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало 
"МУЧА" ДОО од Скопје, бул."Македонска Косовска 
Бригада" бр. 20/6, со жиро сметка 40100-601-123060. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петровски од Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-
808. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41994) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 812/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Агенција за посредување и застапување на 
македонски граѓани "ГЛОБУС" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато" бр. 83/1-22, со 
жиро сметка 40100-603-17676. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петровски од Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-
808. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41993) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1142/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство внатрешна и 
надворешна трговија "ИНТЕР УНИОН" експорт-
импорт од Скопје, ул."Тале Христов" бр. 3-8, со жиро 
сметка 40100-601-159459. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од СкопЈе, ул." Ј.Лукровски" бр. 10/44. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во оок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42042) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 453/99 од 24.05.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, трговија и услуги 
"ИВА РОНАЛДО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул."Даме Груев" бр. 7/8-13, со жиро сметка 40100-601-
98455. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул."Ј.Лукровски" бр. 10/44, тел. 
126-004. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42043) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 810/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, трговско и услужно претпријатие 
"МИНХЕН" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, 
ул."Ленин" бр. 2, со жиро сметка 41500-601-61598. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Благоја Тоска" бр. 21. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41958) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 517/2000 од 15.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "АС 
КИТАН" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Томо 
Стефановски" бр. 14 б, со жиро сметка 40100-601 -
328429. 

За ликвидатор се определува лицето Надица 
Младеновска од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц, кат 1 
канц.2, тел. 111-144. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од1 денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1410/2000 од 01.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг и трговија 
"ЈОЛАНД" ц.о. експорт-импорт од СкопЈе, ул. 
"Никола Тесла" бр. 18-1/33, со жиро сметка 40120-601 -
277738. 

За ликвидатор се определува лицето Јове Јовески 
од Скопје, ул."Никола Тесла" бр. 18-1/33. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41948) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1212/99 од 03.12.1999 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги 
"ВЛАТКО КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од 
Скопје, ул."12" бр. 13, со жиро сметка 40100-601-
225566. 

За ликвидатор се определува лицето Весна 
Аврамовска од Скопје, ул."Желево" бр. 3/2-5. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Ј1.бр. 80/97 од 26.08.1997 година 
е заклучена ликвидационата постапка над ПТ 
"РОЈАЛ РОИКС" од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 
19/17, Скопје, и жиро сметка 40120-601-33743. 

По правоилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41928) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 880/99 од 06.09.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатието за производство промет и услуги "ЦИНА" 
ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Благоја Гојан" 
бр. 22, Скопје, и жиро сметка 40100-601-394362, отво-
рена со решение на овој суд од 04.10.1999 година и се 
брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 1492/2000 од 13.10.2000 го-
дина е завршена ликвидационата постапка над Прет-
пријатието за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "КАН МАК Л.Т.Д." експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје, ул. "Цветан Димов" бр. 84, Скопје, и жиро 
сметка 40100-601-356018, отворена со решение на овој 
суд од 07.03.2000 година и се брише од регистарот кој 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42028) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 900/99 од 06.09.2000 годи-
на е завршена ликвидационата постапка над Претпри-
јатието ТЕРМАТЕКС" ДОО од Скопје, ул. 
"Ј.М.Бригада" бр. 62 б, Скопје, и жиро сметка 40110-
601-333938, отворена со решение на овој суд од 
13.09.1999 година и се брише од регистарот кој го води 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (42027) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 170/2000 од 29.09.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатието во 
приватна сопственост за производство, услуги и 
трговија "АНИТРА" увоз-извоз со п.о. од Струмица, 
ул."Благој Мучетов" бр. 12-2/2 и истата поради 
немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42014) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 47/2000 од 14.07.2000. година, отвори 
ликвидациона постапка над Друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги "ЛУКА КОМПАНИ" од 
Кочани, ул."Штипски пат" бб и истата поради немање 
имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42019) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 49/2000 од 18.07.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна 
сопственост за трговија на големо и мало и услужна 
дејност "ВЕДА - ПРОМ" од Штип, бул."ЈНА" бр. 4/4 
и истата поради немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42020) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 175/2000 од 19.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна 
сопственост "МАКО - ПРОГРЕС" од с.Седларци п.о. 
Струмица и истата поради немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42021) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 67/2000 од 06.09.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над друштво за производство, 
услуги и трговија "ТАЧЕ ПРОМЕТ" увоз-извоз 
ДООЕЛ од с.Дабиља, Струмица и истата поради 
немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42029) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 127/2000 од 09.08.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Произовдно, услужно и 

'трговско претпријатие на големо и мало увоз-џзвоз 
"ИГОНА" п.о. од с.Аргулица, Штип и истата поради 
немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42033) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 135/2000 од 19.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатие за 
производство, услуги, туризам, промет и извоз-увоз 
"ЦОКА" од Кочани, ул."Солунска" бр. 5, и истата 
поради немање имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должников да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (42034) 
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Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 151/2000 од 19.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатие за 
производство, услуги, туризам, промет извоз-увоз 
"МАРВЕС" п.о. од Кочани, и истата поради немање 
имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42035) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 155/2000 од 05.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Услужно трговско 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз "ТУЗЛИЈА 
ПРОМ" п.о. од Штип, и истата поради немање имот е 
заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42036) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 181/2000 од 10.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и 
услуги во прометот "БИЛЕ КОМЕРЦ" од Штип, и 
истата поради немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42039) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 163/2000 од 29.09.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Друштво за производство, 
трговија и услуги "ПЕРСПЕКТИВА" ТД доо увоз-
извоз од Штип, ул."Ванчо Прке" бр. 70, и истата 
поради немање имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Ц1тип. 

р д Основниот суд во Штип. (42041) 

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение 
Л.бр. 125/2000 од 19.10.2000 година, отвори 
ликвидациона постапка над Производно, услужно и 
трговско претпријатие на големо и мало "РИКИ -
ЕКСПОРТ" п.о М.Каменица од Штип, и истата 
поради немање имот е заклучена. 

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

Од Основниот суд во Штип. (42046) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Марена, 
Кавадарци, КП бр. 1556, дел 1, план 007, скица 008, м.в. 
"Горичките", култура - нива, класа 4, со вкупна првр-
шина од 4634 м , во сопственост на Цветан Мицев од 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 466, за цена од 96.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување Нечистата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-

ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (41969) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1(вон), К П бр. 3359, план 004, скица 004, м.в. 
"Краишта", култура - лозје, класа 4, со вкупна повр-
шина од 1500 м2, во сопственост на Горѓи Ѓорѓиовски 
од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1135, за цена од 
32.000,00 денари. ' 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (41970) 

Се продава земјоделско земјиште во КО -
Росоман, Кавадарци, КП бр. 2892 дел 1, план 011, 
скица ООО, м.в. "Бекова Чешма", култура - нива, класа 
2, со вкупна површина од 4835 м , во сопственост на 
Цене Здравков од с.Росоман, Кавадарци, видно од ИЛ 
бр. 468, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни : 

чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (41971) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Кава-
дарци 1 (вон), К П бр. 8563, план 016, скица 016, м.е. 
"Шамаците", култура - лозје, класа 2, со вкупна повр-
шина од 2000 м2, и КП бр. 8563, план 016, скица 016, 
м.в."Шамаците", култура - лозје, класа 3, со вкупна 
површина од 3797 м2, во сопственост на Среќко Косто-
ски од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 3367, -за цена од 
80.000,00 денари, 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат Понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. ' (41973) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 960 на м.в. "Бранејнца" класа 4, со 
површина од 1700 м2, заведена во ПЈ1 бр. 170 за К О 
Избишта и нива на К П бр. 81 дел 1 на м.в. "Воденици" 
класа 2, со површина од 2080 м2, заведена во ПЛ бр. 
663 за К О Јанковец, и двете во сопственост на прода-
вачите Торковски Алексо Благојче и Торковски Але-
ксо Ѓорѓи од Битола, за цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-ји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (41972) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, КП бр. 2472, во м.в. "Песокот", нива со површина 
од 4395 м , во КО Неготино, сопственост на Апостол-
ов Јован од Неготино, ул. "Ставре Ставрев" бр. 27, по 
цена од 44.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доста-
вуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (41967) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр. 
2664/1, план 007, скица 031,во м.в. "Катуниште", кЛаса 
4, со површина од 2706 м2, и пасиште на КП бр. 2(564/2, 
план 007, скица 031,во м.в. "Катуниште", класа 5, со 
површина од 330 м2, видно од ИЛ бр. 52, за К О Вата-
ша, сопственост на Благој Пендев од с.Ваташа, Кава-
дарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (41965) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна 
површина од 453 која се наоѓа на К П бр. 142/3 кла-
са 8, за КО Љуботен, во м.в."Селманов Рид", сопстве-
ност на Тодоровиќ Лепојка, бул. "Јане Сандански" бр. 
63/10, Скопје, по цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите Чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот ,Петар Митков на ул. "Јани Дукровски" бр. 
14, Гази Баба - Скопје. (41844) 

Се продава земјоделско земјиште - нива сопстве-
ност на продавачот која лежи на К П бр. 339, план 2, 
скица 5, класа 5, со површина од 872 м2, во КО 
Д.Соње, во м.в."Лопушон", сопственост на Радосав 
Пачовски со стан на бул."АВНОЈ" бр. 86/2-2, Скопје, 
според договор за купопродажба на нива 
солеминизиран под ОДУ бр. 01/99, заведена во ПЛ бр. 
966, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се Продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Печовска, бул. "Кузман Јосифов-
ски Питу" бб, локал 1 и 2, мезанин, во Општина Кисе-
ла Вода, Скопје, телефон: 130-666; 130-665. (41802) 

Се продава земјоделско земјиште - и тоа 1/32 иде-
ални делови (200 мг) и 1/12 идеални делови (500 м2) од 
КП бр. 780/1, ливада класа 5, во вкупна површина од 
6400 м2, на м.в." Мадеви ",заведена во ПЛ бр. 250, за 
КО Дихово, сопственост на Петар Скепевски, од с. 
Дихово, Битола, по цена од 47 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Веселинка Деребанова-Кјзстевска 
ГРОЗД Л - 5 Битола. (41966) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Кава-
дарци 1 (вон), КП бр. 9277, план 021, скица 021, м.в. 
"Мечкин дол", култура - нива, класа 7, со површина од 
1438 м2, и КП бр. 9278, план 021, скица 021, м.в. "Меч-
кин Дол", култура - нива, класа 7, со површина од 1902 
м2, во сопственост на Лимба Галева од Кавадарци вид-
но од ИЛ бр. 694, за цена од 21.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со.земјиштето што се продава) доколку 
Ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на ОВОЈ оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (42004) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Палику-
ра, Кавадарци, КП бр. 348, план 006, скица 037, м.в. 
"Лагот", култура - нива, класа 2, со површина од 5408 
м2, во сопственост на Драган Јованов од с.Паликура, 
Кавадарци видно од ИЈ1 бр. 22, за цена од 120.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (42005) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Палику-
ра, Кавадарци, КП бр. 977, дел 1, план 009, скица 047, 
м.в. "Гогово Јајце", култура - нива, класа 4, со повр-
шина од 550 м2, КП бр. 977, дел 2, план 009, скица 047, 
м.в. "Гогово Јајце", култура - нива, класа 4, со повр-
шина од-1800 м2, и К П бр. 979, дел 1, план 009, скица 
047, м.в. "Гогово Јајце", култура - нива, класа 4, со по-
вршина од 2836 м2, во сопственост на Милосија Попо-
ва, видно од ИЛ бр. 140, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
краво на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (42007) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Дебриш-
те, Кавадарци, К П бр. 385, план 005, скица 012, м.в. 
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"Парница", култура - нива, класа 2, со површина од 
2739 м2, во сопственост на Милан Бошевски од Кава-
дарци видно од ИЛ бр. 227, за цена од 3.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (42010) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево, 
П бр. 556, во м.в. "Лакчињата", нива со површина од 
2902 м2, во КО Прждево, сопственост на Атанасова 
Ангелина од Скопје, ул. "Гемиџиска" бр. 30А, по цена 
од 32.185,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонка", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (42008) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, П 
бр. 1467, во м.в. "Модра Ч . 1476, во м.в. "Модра Чу-
ка", Нива со површина од 8942 м2, во КО Курија, соп-
ственост на Костадинов Трајчо од Скопје, ул. "Д. Тас-
ковиќ" бр. 49/29, по цена од 120.610,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (42009) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа идеална 1/5 
од КП бр. 908, план 6, скица 14, во м.в. "Село", овошна 
градина од 3 класа во површина од 737 м2, под објект 
во површина од 65 м2, и двор во површина од 500 м2, и 
од КП бр. 909, план 6, скица 14, во м.в. "Село", овошна 
градина од 3 класа во површина од 412 м2, и под објект 
во површина од 18 м2, заведени во ПЛ бр. 98 за КО 
Шупли Камен, сосопственост на Маневски Воислав од 
с.Проевце, Куманово. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите - грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. ''Ленинова" бб. (42001) 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (42002) 

Се продава земјоделско земјиште-интензивно лоз-
је на КП бр. 2542/2, план 11, скица 846, во м.в. "Вршн-
ик", класа 3, во површина од 6178 м2, евидентирано во 
ПЛ бр. 781, КО Сопот, на кое сопственици на по 1/2 
идеален дел се Раднјански Јован Ташо од Скопје, ул. 
"М.Мацан" бр. 5 и Раднјански Јован Цветан од Кава-
дарци, ул. "Крсте Мисирков" бр. 46, за вкупна купо-
продажна цена од 150.000,00 денари, 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојан-
оска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (42044) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
2115, план 8, скица 846, во м.в. "Војчев Гроб", класа 5, 
во површина од 1625 м2, и нива на КП бр. 2116, план 8, 
скица 846, на м.в."Војчев Гроб", класа 5, во површина 
од 702 м2, евидентирано во ПЛ бр. 877, КО Сопот, соп-
ственост на Попова Лазар Нада од Скопје, ул. "Саса -
26" бр. 2, за вкупна купопродажна цена од 20.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (42045) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, Пбр. 1164/1, во м.в. "Раткин Дол", нива со повр-
шина од 1851 м2, во К О Неготино вон, Пбр. 1164/3, во 
м.в. "Раткин Дол", нива со површина од 1911 м2, во 
КО Неготино вон, сопственост на Коцев Томислав од 
Неготино, ул. "4 Јули" бр. 5, по цена од 45.520,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (42061) 

Изејроски Вебија од с Јакреново - Крушево, врши 
продажба на својот недвижен имот заведен во П Л бр. 
511, за КО Лажани, КП бр. 1748, м.в. "Борско", нива 3 
класа, површина 5050 м2, и КП бр. 1750, м.в. "Борско", 
нива 3 класа, површина 2444 м2, со купопродажна цена 
за КП бр. 1748 од 65.000,00 денари и за КП бр. 1750 од 
45.000,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште лозје во К О -
Кавадарци 1 (вон), КП бр. 7733, план 014, скица 014, 
м.в. "Глувчовец", катастарска култура - лозје, класа 2, 
со површина од 2525 м2, и К О Кавадарци 1 вон, КП бр. 
7747, план 014, скица 014, м.в. "Глувчовец", класа 2, со 
површина од 2885 м2, во сопственост На Богева Драги-
ца, Ратрибатовиќ Милка и Ѓорева Менча од Кавадар-
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ци, по 1/3 идеален дел видно од ИЛ бр. 649 издаден од 
Државен завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во ррк од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (42062) 

Се продава недвижен имот на КП бр. 339, 361, 447, 
515, 803, 1184, 1492, 1597, 1998, 2545 за К О Лажец, за-
пишана во ПЛ бр. 184 за КО Лажец, во вкупна повр-
шина од 26691 м2, сопственост на Ѓорѓиоски Цветко од 
с.Лажец, сега во Австралија, а преку полномошникот 
Муединов Бајрам од с.Граешница, Битолско, за вкуп-
на купопродажна цена од 500.000,00 денари, 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до продавачот на гореназначената адреса, или до но-
тарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул."Мечкин 
Камен" бр. 20. (42063) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0744759/95,издаден од УВР-Скопје на име 
Тодор Миленоски,ул."Македонска преродба "бр.71/3-
3,Скопје. (41850) 

Пасош бр.0349997 на име Васлилева Лилјана,ул. "Ку-
кушка "бб,Гевгелија. (41862) 

Пасош бр.1158892/98 на име Реци Арбер, ул."ЈНА" 
бр. 57,Струга. (41873) 

Пасош бр. 1211733 на име Кафециев Ванчо, ул."Ка-
лаузлија" бр. 10,Радовиш. (41877) 

Пасош бр. 694873 на име Тони Алчевски,с.Могила, 
Битола. (41881) 

Пасош бр. /915903 на име Џули Алчевска,с.Могила, 
Битола. ј (41882) 

Пасош бр.146567/00 на име Ганија Љатиф,с.Лисец, 
Тетово. (41887) 

Пасош бр. 764475 на име Донева Зорица, ул. "Мос-
ковска" бр. 9/1/1, Скопје. 

Пасош бр.1299014 на име Абфули Енис,с.Д.Бањица, 
Гостивар. (41890) 

Пасош бр. 432239/94,издаден од УВР- Скопје на име 
Емровски Укче,с.Црн Врв,Скопје. (41908) 

Пасош бр.1208577 на име Агрон Сулеманоски,с. Ки-
шава,Битола. (41921) 

Пасош бр. 1380597,издаден од УВР-Скопје на име 
Мајдин Бислими,с.Копаница,Скопје. (41929) 

Пасошбр. 1388026 на име Ибески Агим,с.Дебреше, 
Прилеп. (41933) 

Пасош бр.1164286/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Агуши Ерѓун,ул. "366" бр.40,Скопје. (41936) 

Пасош бр.457200/94,издаден од УВР - Тетово на име 
Сулејмани Насер,ул." Корушка" бр.16,Тетова (41946) 

Пасош бр.590757/95 на име Дерала Ќефајете, ул. 
"ЈНА" бр.249,Гостивар. (41947) 

Пасош бр.1350068/00 на име Дерала Муседин, ул. 
" ЈНА" бр.249,Гостивар. (41949) 

Пасош бр.1144759/98,издаден од УВР-Тетово на име 
Јовановска Јулиј ана,с.Теново,Тетово. (41968) 

Пасош бр.762864/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Абдил Шерифи, ул."Ѓ. Томовски "бр.41 ,Скопје. (41974) 

Пасош бр.613780/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Јашари Рагми,с.Матејче,Куманово. (41990) 

Пасош бр.1179601/2000,издаден од ОВР-Струга на 
име Даути Дулбер,с.Шум,Струга. (41992) 

Пасош бр.1299849на име Орданчо Киров,ул."Димче 
Мирчев" бр.11,Кавадарци. (41997) 

Пасош бр.096615 на име Узеироски Кадрија, ул. 
"Тризла" бр.173,Прилеп. (41998) 

Пасош бр.0795437 на име Узеироска Пемба, ул. 
"Тризла" бр.173,Прилеп. (41999) 

Пасош бр.1102088/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Беаре Аџами, бул."Македонско-Косовска бригада "бр. 59 
а,Скопје. (42012) 

Пасош бр.840979/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Џавит Ељези,ул." Б.Сгијков" бр.15,Скопје. (42013) 

Пасош бр.1423851/00,издаден од УВР-Струмица на 
име Христова Стојна,с. Василево,Струмица. (42016) 

Пасош бр.0811817,издаден од УВР-Гевгелија на име 
Деловски Слободан, с. Миравци,Гевгелија. (42017) 

Пасош бр.1353001/2000,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Фејзула Фергим,Скопје. (42023) 

Пасош бр.1173312,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Мухамер Битаќи,ул."14 Бригада" бр.1 З-А,Скопје. 42024 

Пасош бр.642858,издаден од УВР - Скопје на име 
Ангеловска Лилјана, бул. "В.Смил.-Бато "бр.15/2-26, 
Скопје. (42054) 

Пасош МО 0155576,издаден од во Ирак на име 
Мохамед Ќалил,Скопје. (42058) 

Пасош бр.055569,издаден од УВР - Куманово на име 
Мехди Мехдији,с. Ваксинце,Куманово. (42060) 

Пасош бр.0779074 на име Марковски Љупчо, с. Зле-
ово,Радовиш. (42096) 

Пасош бр.1014051 на име Петров Блаже,ул."Цанде 
Кузмановски" бр.11-Росоман ,Кавадарци. (42102) 

Пасош бр.1453032/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Гиноска Љубица, бул." АВНОЈ"бр.78/2-21,Скопје.42128 

Пасош бр.429296/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Врабец Цветанка,ул." В.Комаров" бр.40/21 ,Скопје.42129 

Пасош бр.1128229/98,издаден од УВР-Скопје на име 
Светозар Вељановски, ул. "А. Демниевски" бр. 27/1а, 
Скопје. (42134) 

Пасош бр.606878/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Шерифи Агим, ул." А, Авдовиќ"бр.6, Синѓелиќ,Скопје. 

Пасош бр.1109001/98,издаден од УВР-Тетово на име 
Каоми Џемил, с. Добарце,Тетово. (42140) 

Пасош бр.1109355/98,издаден од УВР-Тетово на име 
Абдиу Лирим, с. Пирок,Тетово. (42141) 

Пасош бр.1179297 на име Кркути Пранвера,Дебар. 
Пасош бр. 039677 на име Мустафаи Севди, ул. "Же-

лезничка " бр.204, Охрид. (36851) 
Чекови од тековна сметка 3393-50, издадени од Сто-

панска банка филијала-Штип на име Хаџиниколов 
Глигор,Штип. (41861) 

Чек бр. 0070004828422 од тековна сметка бр. 
13235593,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Чичковска Кралевска Гордана,Скопје. (41891) 

Чекови бр. 4391571, 4391572 и 4391576, од тековна 
сметка бр. 10735642, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ратко Пачевски, Скопје. (41944) 

Чекови од бр. 487946 до 487965, од тековна сметка 
бр.1124459,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ариф Ахмед,Скопје. (41982) 

Чекови од бр. 670308 до 670312, од тековна сметка бр. 
10128-78,издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Валентина Неделковска,Скопје. (41989) 

Работна книшка на име Божинова Звезда, ул. 
"Никола Карев" бр.108,Гевгелија. (41854) 

Работна книшка на име Зекирија Реџени, ^Бого-
виње,Тетово. (41856) 



Стр. 5136 -Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 ноември 2000 

Работна книшка на име Бучевски Петра,нас.Баглак 
бр. 54,Крива Паланка. (41871) 

Работна книшка на име Василков Васил, ул."К. 
Цветков нбр.46,Велес. (41879) 

Работна книшка на име Секуловска Сузана, ул. 
"К.Јосифовски" бр. 8,Битола. (41880) 

Работна книшка на име Цифуноски Сеадин,ул. "С. 
Сандески" бр. 90,Кичево. (41883) 

Работна книшка на име Грозданов Никола, с.Д. 
Дисан,Неготино. (41894) 

Работна книшка на име Драгица Владимирова, ул. 
"Васил Главинов" бр.19,Кочани. (41895) 

Работна книшка на име Нахирни Васил,ул."4-ти 
Јули"бр. 1,Стар Дојран. (41898) 

Работна книшка на име Патровски Злате, с.Дла-
бочица,Крива Паланка. (41900) 

Работна книшка бр.12325 на име Лајовски Еко, 
ул."Н.Божиновски"бр. 8,Ресен. . (41902) 

Работна книшка на име Трпческа Милиќ Билјана, 
Охрид. (41903) 

Работна'книшка на име Јовеска Драгица,ул. "М.Це-
пенко" бр. 101,Струга. (41904) 

Работна книшка на име Златановски Ненад,ул."О. 
Револуција" бр.50/6,Куманово. (41911) 

Работна книшка на име Спасовска Снежана,Ку-
маново. (41912) 

Работна книшка на име Загорка Костовска, с. Раш-
так,Скопје. (41914) 

Работна книшка на име Коцева Валентина,Свети 
Николе. (41918) 

Работна книшка на име Нурчески Нијазија, с. Мел-
ница,Велес. (41920) 

Работна книшка на име Илиеска Катерина,ул."Д. 
Алексоски" бр.10,Прилеп. (41923) 

Работна книшка на име Бесим Ферати,с.Доброште, 
Тетово. (41939) 

Работна книшка бр.12283 на име Герафимоски С. 
Благоја, ул. "11Октомври"бр.94,Ресен. (41951) 

Работна книшка на име Сребренова Марија,ул."Н. 
Вапцаров" бр.6,Кочани. (41953) 

Работна книшка на име Спасев Ванчо, ул."Илин-
денска ",Пехчево. (41954) 

Работна книшка на име Љупковиќ Благоје,Берово. 
Работна книшка на име Кусевски Ванчо, с. Трабо-

тивиште,Делчево. (41956) 
Работна книшка на име Катерина Јосифовска, 

Скопје. (41964) 
Работна книшка на име Карамети Амир,Скопје. 
Работна книшка на име Славчо Блажевски,Скопје. 
Работна книшка на име Љуан Ника,Скопје. (41986) 
Работна книшка на име Сејди Адем,Скопје. (42011) 
Работна книшка на име Метуши Иса,Скопје.(42037) 
Работна книшка на име Јадранка Тодевска,Скопје. 
Работна книшка на име Елвер Љоки,Скопје.(42051) 
Работна книшка на име Сулејман Ракиповски, 

Скопје. (42053) 
Работна книшка на име Стојанов Деан,Скопје.42059 
Воена книшка, издадена од во Скопје на име Ми-

новски Крсте,Скопје. (42038) 
Чековна картичка бр. 621/47 и чек бр.9000049179, 

издадени од Стопанска банка на име Сефедини Тафа, 
ул." Караорман" бр. 6,Струга. (41905) 

Свидетелство - уверение за завершена педагошка 
академија на име Светлана Димковска,Куманово.(41852) 

Свидетелство на име Николова Кирка,Пробиштип. 
Свидетелство на име Хајро Дасмир,Прилеп. (41855) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мехиде Фаризи 

Тетово. . (41857) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јашари Буку-

рија, с.Г.Лешница, Тетово. (41858) 
Свидетелство за 6 година за возрасни на име Геор-

гиев Стефан, с.Н.Оризари,Кочани. (41864) 
Свидетелство за 4 одделение на име Тодоров Перо, 

ул." 14 Бригада" бр.58,Кочани. (41865) 

Свидетелство на име Дејан Ангеловски, ул."Прво-
мајска" бр.2/15,Кочани. (41866) 

Свидетелство на име Агим Рамадани, ̂ Матеј-
че,Куманово. (41867) 

Свидетелство на име Шерифи Адеми, с. (^Ни-
куштак,Куманово. (41868) 

Свидетелство на име Ружди Алити, с.Отља,Кума-
ново. (41869) 

Свидетелство на име Агим Рамадани, с.Матејче, 
Куманово. (41870) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јасминка 
Манева, с.Дедино,Радовиш. (41875) 

Свидетелство за 4 година на име Лукарова Данче, 
ул."Кеј 8 Септември" бр.82,Радовиш. (41878) 

Свидетелство на име Латифоски Америк, с.Дворци, 
Македонски Брод. (41884) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мусафер Кам-
бери, с. Студеничани,Скопје. (41893) 

Свидетелство на име Адеми Риза Нурија,с.Черкези, 
Куманово. (41896) 

Свидетелство за 8 одделение на име Митовска 
Екица, с.Станци,Крива Паланка. (41901) 

Свидетелство на име Амзаи Миген, с.Франгово, 
Струга. (41906) 

Свидетелство за 4 одделение на име Аршимова 
Урман, Шаин маала бр. 23,Радовиш. ч (41909) 

Свидетелство на име Ибраими Реис,с.Радолишта, 
Струга. (41915) 

Свидетелство за 8 одделение на име Моамер 
Јашаров, Шаин Маала,Радовиш. (41917) 

Свидетелство за 8 одделение на име Рамадани Ари-
фикмет, с.Боговиње,Тетово. (41926) 

Свидетелство за 7 одделение на име Ашимова 
Авидан, Шаин маала бр. 23,Радовиш. (41930) 

Свидетелство на име Арсова Билјана,Пробиштип. 
Свидетелство на име Имери Самит,Тетово. (41934) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димовски Наце 

с. Ореше,Велес. (41940) 
Свидетелство за 8 одделение на име Манев Стеван, с. 

Дреново,Бел ес. (41941) 
Свидетелство на име Давчевски Сашко,с.Извор, 

Велес. (41942) 
Свидетелство за 4 година,издадено од Економско 

училиште "Моша Пијаде "Скопје на име Илиевска 
Анита,Скопје. (41945) 

Свидетелство на име Марковиќ Божа,ул."С.Зора", 
Скопје. (41950) 

Свидетелство за 8 одделение на име Арсова Маг-
далена,с. Зрновци,Кочани. (41952) 

Индекс бр.16637,издаден од Машински факултет -
Скопје на име Виктор Павлов,Скопје. (42025) 

Диплома на име Влатко Трајанов,с.Грдовци,Кочани. 

(41863) 
Диплома за завршена педагошка академија на име 

Златан Рустовски,ул."8 Октомври" бр.141 ,Крива Палан-
ка. (41899) 

Диплома од 3 степен ел.мех.и ел.исталатор на име 
Ташев Тоде,с. Кучичино,Кочани. (41910) 

Диплома на име Горгиев Илија, с. Шлегово,Кратово. 
(41913) 

Диплома,издадена од СУФК" Методиј Митевски-
Брицо" - Скопје на име Цветков Трајко,Скопје. (42040) 

. Здрзвствена легитимација на име Азисоска Журка, с. 
Норово,Крушево. (41916) 

Здравствена легитимација на име Керимова Ферика, 
ул."Козјак" бр.44,Битола. (41922) 

Здравствена легитимација на име Китановски Бла-
гојче, ул."Риејка"бр. 5,Битола. (41932) 

Избирачка легитимација на име Мевљуде Мурати, 
с.Радуша,Скопје. (41851) 

Избирачка легитимација на име Фестиме Ајдино-
скаДебар. (41874) 

Избирачка легитимација на име Максудоски Бај-
рам,Струга. (41907) 

Решение на име Седаин Мукарем, ул."М.Ч.Фили-
поски " ,Гостивар. 
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ПЛАН З А ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВАТА 

Согласно член 622 од Законот за трговските друш-
тва ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Трговското 
друштво за производство и промет "Уни Компани 
Трејд" Уни - Компани, ДООЕЛ експорт-импорт, 
Скопје и Друштвото за производство и промет Уни 
Компани Зоран и Јелица експорт-импорт ДОО 
Скопје, го објавуваат следниот 

П Л А Н 
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО К О Н 

ДРУГО ДРУШТВО 

1. Форма, фирма и седиште на друштвата - учесни-
ците во припојувањето. 

Учесници во припојување се: 
а) Трговското друштво за производство и промет 

"Уни Компани Трејд", Уни Компани, ДООЕЛ 
експорт-импорт, Скопје (понатаму "Уни Компани 
Трејд" ДООЕЛ) со седиште во Скопје на ул. "Ко-
лекторска" бб, Скопје и 

б) Друштво за производство и промет Уни 
Компани Зоран и Јелица експорт-импорт ДОО Скопје 
(понатаму Уни Компани ДОО) со седиште во Скопје, 
на ул. "Которска" бб, Скопје. 

2. Намерите, целта и условите на припојување на 
Друштвото "Уни Компани Трејд" ДООЕЛ - Скопје 
кон Уни Компани ДОО - Скопје. 

Двете друштва вршат исти и слични дејности, а ос-
новач на "Уни Компани Трејд" ДООЕЛ е Уни 
Компани ДОО Скопје од што се гледа нивната,поврз-
аност. 

Причини за припојување: 
- Со спојувањето на двете друштва се намалуваат 

административните трошоци во работењето и се ост-
варува поголема продуктивност. 

- Двете друштва вршат слични и идентични дејнос-
ти, при што се доаѓа до нерационалност во работата 
во смисла на преклопување на пазарот. 

Заради идентичност и блискост во работата, а и за-
ради сличноста во називот друштвата непотребно меѓ-
усебно создаваат забуна кај потрошувачите. 

Со припојувањето се пренесува преостанатиот им-
от на "Уни Компани Трејд" Уни Компани ДООЕЛ 
експорт - импорт Скопје во Уни Компани ДОО 
Скопје. 

По завршувањето на постапката за припојување 
престанува да постои правниот субјективитет на Тр-
говското друштво за производство и промет "Уни 
Компани Трејд", Уни Компани, ДООЕЛ, експорт-
импорт, Скопје и истиот се брише од судскиот ре-
гистар. 

Сите вработени од "Уни Компани Трејд" ДООЕЛ 
ќе се префрлат во Уни Компани ДОО, со исклучок на 
еден вработен кој останува до завршувањето на 
постапката т.е. до објавување во "Службен весник на 
РМ", односно бришење на Друштвото во трговскиот 
регистар. 

3. Вредноста на активата и пасивата што се прене-
сува на Уни Компани ДОО. 

Согласно извршената проценка на вредноста на 
капиталот и билансот на состојба изготвен за потре-
бите на припојувањето со состојба 30.06.2000 година 
утврдена е следната состојба: 

(Во денари) 
Уни Компани "Уни Компани Трејд" Вкупно 
Зоран и Јелица 

(1) (2) (1+2) 

2. Тековни 
средства 
108.319.484,00 

103.694.336,00 4.625.148,00 

3. Платени трошоци 
за идните 
периоди 11.698.333,00 11.698.333,00 

4. Вупна актива 
(1+2+3) 

224.213.882,00 4.625.148,00 228.839.030,00 

(Во денари) 
Уни Компани " Уни Компани Трејд" Вкупно 

Зоран и Јелица 
(1) (2) (1+2) 

II ПАСИВА 

1. Капитал и 
резерви 50.528.192,00 3.125.665,00 47.402.527,00 

2. Долгорочни и 
краткорочни 
обврски 173.685.690,00 7.750.813,00 181.436.503,00 

3. Одложено плаќање 
на тошоците(ПВР) -

4. Вкупна пасива 
(1+2+3) 

224.213.882,00 4.625.148,00 228.839.030,00 

Врз основа на Одлуката на содружниците на "Уни 
Компани Трејд" ДООЕЛ од 09.10.2000 година, пре-
останата основна главнина во износ од 100% се враќа 
на основачот Уни Компани ДОО Скопје. 

Износот што ќе ја зголеми актавата и пасивата на 
Уни Компани ДОО Скопје може да биде помал или 
поголем од наведениот износ во зависност од финан-
сискиот резултат што ќе биде остварен од работењето 
на "Уни Компани Трејд" ДООЕЛ Скопје, во периодот 
што претстои до неговото припојување кон Уни 
Компани ДОО Скопје. 

Точниот износ што по припојувањето на "Уни 
Компани Трејд" ДООЕЛ кон Уни Компани ДОО ќе 
биде пренесен во билансот на Уни Компани ДОО 
како зголемување на активата и пасивата и ќе биде 
утврден по изготвувањето на официјалниот Биланс на 
состојба на денот на припојувањето, а што треба да 
биде содржан и во писмениот извештај, што треба да 
го изготви стручното лице именувано од регис-
тарскиот суд. 

4. Начин на припојување 
Со припојување на "Уни Компани Трејд" ДООЕЛ 

кон Уни Компани ДОО односно со бришење на "Уни 
Компани Трејд" ДООЕЛ од трговскиот регистар 
издадените потврди за удели "Уни Компани Трејд" 
ДООЕЛ на основачите се поништуваат. 

Сметководствените операции ќе се сметаат за из-
вршени во двете друштва на денот по објавата во "Сл-
ужбен весник на РМ". 

5. Доставување на планот на припојување 
Планот за припојување ќе се достави до Министер-

ството за финансии на РМ и регистарскиот суд Ско-, 
пје, Скопје и истиот ќе се објави во "Службен весник 
на РМ". 

I. АКТИВА 
1. Постојни 

средства 108.821.213,00 108.821.213,00 

Управител 
на "Уни Компани Трејд" 

ДООЕЛ, 
Јордан Чавдаров, с.р. 

Управител 
на Уни Компани, 

Зоран Анастасов, с.р. 
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ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Основачите на Друштвото за трговија , услуги и 
превоз на патници со такси на Стојаноска Роза и 
други "ЕЛИТА ГОМЕРКС" увоз-извоз ДОО Прилеп, 
објавуваат 

ОГЛАС 
ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА 

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Содружникот Стојаноски Кирил, содружник на 
"ЕЛИТА ГОМЕРКС" ДОО Прилеп, основано и реги-
стрирано при ОС - Битола под рег.влошка 0100З1697-
03-01-0 и Трег. бр. 2255/98, има намера да ја намали ос-
новната главнина за износ од 143.500 ДЕМ и тоа од 
170.860 ДЕМ на 27.360 ДЕМ. 

Воедно друштвото е согласно врз основа на бара-
ње на доверителите да им го исплати побарувањето 
или да им даде гаранција. Ако по истекот на 90 дена од 
денот на објавувањето на огласот не биде поднесено 
побарување, се смета дека сите доверители се соглас-
ни со намеруваното намалување на основната главни-
на. , (41976) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал и ре-
шението на Основниот суд Скопје I - Скопје, Ст. бр. 
332/96 од 31.08.2000 година за запирање на стечајната 
постапка, а согласно на Одлуката за трансформација 
на претпријатието бр. 08-206 од 18.02.1999 година и бр. 
02-817 од 05.07.2000 година и мислењето на Агенцијата 
за приватизација бр. 08-1025/2 од 21.07.2000 година, 
Општественото претпријатие "Југомонтажа Благој 
Давков" - Скопје 

ОБЈАВУВА 

Дека Основниот суд Скопје I - Скопје, даде соглас-
ност да се отпочне со постапка за трансформација на 
претпријатието "Југомонтажа Благој Давков" - Ско-
пје, во Акционерско друштво. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
по моделот: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се за-
познаа^ преку непосреден увид, во деловните просто-
рии на препријатието "Југомонтажа Благој Давков" -
Скопје, ул."50 Дивизија" бр. 26, секој работен ден од 
08-14 часот. (42127) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/524 

1. Предмет на јавното барање: 
1/1 - Конфекционирање на маскирна кошула 3.200 

парчиња, 
1/2 - Конфекционирање на маскирни панталони 

5.000 парчиња, 
1/3 - Конфекционирање на маскирна блуза 383 пар-

чиња, 
1/4 - Конфекционирање на маскирна капа 2.000 

парчиња, 
1/5 - Маскирна ткаенина "Лиска" 8.000 метри. 
За производите на реден број 1/1 до 1/4 основниот 

материјал - ткаенината ја обезбедува Министерството 

за одбрана, а потрошениот материјал го обезбедуваат 
понудувачите. Конфекционирањето се врши по моде-
ли, стандарди и големински броеви дадени од страна 
на Министерството за одбрана. 

Производот под реден број 1/5 да биде со состав 
65% памук и 35% ПЕ со ширина од 140 см. и тежина 
од 270 грама/м2, со утврдена нијанса и шара. 

Понудувачите можат да достават понуда за еден 
или повеќе делови од предметот на јавното барање. 
Набавката на бараните производи е со можност за 
поделба на количината помеѓу повеќе понудувачи. 

Испораката на бараните производи е франко 
Скопје, во рок од 30 дена од склучување на договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на дадена вредност, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, - парче, мостра на понуде-

ниот производ на реден број 1/5 со големина 140x140 см. 
3. Најповолен понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми 
- висина на цената 50 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- рок и начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација, издаден од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност 

- забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оригинал 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не 'ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите 1зо присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на 
Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, 
шеснаесеттрфт ден, сметајќи од денот нк објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
случај шеснаесеттиот ден да паѓа во деновите сабота, 
недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе 
се изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. "Орце Нико-
лов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата, или да 
се донесе на лице место на денот на јавното отворање 
на понудите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. 
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два зат-
ворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен ко-
верт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата 
и носи ознака "документација" и точната адреса на 
понудувачот. 
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7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристиг-
нат по истекот на рокот на јавното отворање нема да 
бидат разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67,28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/435 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Предмет на јавното отворање: 
1) Печатење на списанија "Одбрана" и "Совреме-

на одбрана" за 2001 година со технички карактеристи-
ки наведени во Список бр. 1. 

Списокот може да се подигне во Министерството 
за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 
часот во соба 708. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет ца понудата, 
- цена поединечна со пресметан данок на додадена 

вредност, 
- рок и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- рок на важност на понудата. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- висина на цената 60 поени, 
- квалитет 30 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени. 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да ја достави следната придружна документација: 
- техничко-технолошки можности и тоа; 
1) Список на печатени списанија во последните 3 

година со поединечен тираж. 
2) Опис на технички постројки со кој располага. 
3) Расположив стручен кадар. 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет, во согласност со Правилникот за со-
држината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник нз РМ" бр. 26/98); 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган; 
- документ дека не му е изречена мерка на безбед-

ност т забрана на вршење на дејност издадена од над-
лежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот^ Секој понудувач може да достави само ед-
на понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат 
во предвид за разгледување. 

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање на понудите 
кое; ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. 
"Орце Николов" бб, на ден 30.Х1.2000 година, со поче-
ток во 10,00 часот, по пошта или преку архивата на 
Министерството за одбрана. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака "не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи Оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или ќе прис-
тигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат раз-
гледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-289,282-291. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Македонската 
академија на науките и уметностите, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
З А П Р И Б И Р А Њ Е ПОНУДИ З А И З В Е Д Б А НА 

ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИН-
СТАЛАЦИОНИ Р А Б О Т И З А АНЕКС-РАБОТЕН 

ПРОСТОР З А МАНГУ^ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачувач: Македонска академија на науките 

и уметностите - Скопје (МАНУ). 
1.2. Предмет на набавката: изведба на градежни, 

градежно-занаетчиски и инсталациони работи за 
Анекс-работен простор за МАНУ, врз основа на прет-
ходно изработен главен изведбен проект. 

1.3. Обемот и техничкиот опис на работите даден 
е во тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со прав-
но на учество на сите физички и правни лица регис-
трирани за ваков вид дејност. 

1.5. Постапката по повикот се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во Македонската академија на науките и уметнос-
тите со надомест во износ од 800,00 денари и се уплаќа 
пред подигање на документацијата на жиро сметка бр. 
40100-788-960, ЕДБ 4030967262863, НБМ, а главниот 
изведбен проект може да се разгледува секој работен 
ден за време на траењето на тендерот во Библиотека-
та на Академијата од 8,30 до 15,30 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени за 

секоја од позициите на предмерот во тендерската до-
кументација и вкупна цена со пресметан данок и други 
давачки, искажани во денари и германски марки. 

3.2. Рок на изведување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гарантен рок. 
3.5. Динамика на градење на објектот. 
3.6. Понудувачите кон понудата задолжително да 

ја достават следната придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпиша-

на од одговорно лице на понудувачот; 
- документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет; 
- референтна листа на изведени работи. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ИЗВЕДУВАЧ 

4.1. Цена 
4.2. Референтна листа 
4.3. Начин на плаќање 
4.4. Техничка подобност 
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4.5. Рок на изведување на работите 
4.6. Динамика на градење на објектот. 

5. РОК И Н А Ч И Н НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок за доставување на понудите: 15 дена од де-
нот на објавување на повикот во "Службен весник на 
РМ". 

5.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на понудувачот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со пре-
давање во архивата на МАНУ, ул. "Крсте Мисирков" 
бр. 2, Скопје. 

5.4. Понудата и другата документација се доставу-
ва во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавните 
набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши два дена 
по истекот на рокот за доставување на понудите во 
просториите на МАНУ во 11,00 часот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледани. 

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

Дополнителни информации може да се добијат на 
тел. 114-200/152. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 25 и 26 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
и решението на Стечајниот совет Ст. бр. 332/96 од 
31.08.2000 година "Југомонтажа Благој Давков" - Ско-
пје објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ А К Ц И И 

СО ПОПУСТ 

1.Предмет на запишување и купување се 3.600 ак-
ции со вкупна вредност од 36.000 ДЕМ. 

, Вредноста на една акција изнесува 10 ДЕМ. 
2. Право на купување на акции со попуст имаат: 
- работниците на "Југомонтажа Благој Давков" -

Скопје кои на денот на објавувањето на јавниот повик 
наполниле најмалку 2 години работен стаж. 

- лица на кои работниот однос им престанал во 
"Југомонтажа Благој Давков" - Скопје, а кои во него 
работеле најмалку 2 години. 

- пензионирани работници кои во "Југомонтажа 
Благој Давков" - Скопје, работеле најмалку 2 години. 

Правото на купување на акции со попуст може да 
се користи еднократно и само во едно претпријатие. 

3. Вработените и другите лица кои имаат право да 
купуваат акции со попуст, попустот го користат инди-
видуално и тој изнесува 30% за секој вработен зголе-
мен за 1% за секоја година работен стаж во "Југомон-
тажа Благој Давков" - Скопје. 

4. Запишувањето на акциите ќе се врши во рок од 
15 дена од објавувањето на јавниот повик во "Служ-
бен весник на РМ". 

Плаќањето на акциите ќе се изврши во рок од 5 
години во 60 месечни рати со грејс период од 2 години. 

5. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши 
врз основ на писмена изјава од страна на купувачот, со 
која покрај податоците за купувачот ќе биде назначен 
и износот на акциите што има намера да ги купи. 

6. Поблиски информации во врска со продажбата 
на акциите со попуст може да се добијат секој работен 
ден во "Југомонтажа Благој Давков" - Скопје, ул."50 
Девизја" бр. 26. 

Претседател на Управен одбор, 
Ристо Спировски, с.р. 
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