
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. 

Среда, 1 август 2001 
Скопје 
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Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1147. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 4 
од Законот за трговија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 01.08.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ОДДЕЛНИ 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат условите за врше-
ње трговија на големо со одделни нафтени деривати 
од домашно производство и од увоз од страна на прав-
ните и физичките лица. 

Член 2 
Трговија на големо со одделни нафтени деривати 

може да се врши само во посебно уредени складови за 
чување и продажба на дериватите распоредени во Ца-
ринската тарифа со тарифните ознаки од 2710 00 11 00 
до 2710 00 78 00 кои се однесуваат за: лесни масла, спе-
цијални бензини, моторни бензини, средни масла, ке-
розин, гасни масла и масла за ложење, како и за наф-
тените гасови распоредени со тарифните ознаки од 
2711 12 11 00 до 2711 13 30 00. 

Член 3 
Во складовите во кои се чуваат нафтените дерива-

ти од членот 2 на оваа одлука, со исклучок на керози-
нот минималниот вкупен волумен на секој резервоар 
за складирање на пооделни видови на нафтени дерива-
ти не може да биде помал од 5.000 м3, освен за ТНГ од 
1.600 м3, по исклучок ГМ-1. 

Резервоарите од став 1 на овој член не можат да 
бидат во состав на бензинските станици. 

Складовите од став 1 на овој член мора да ги ис-
полнуваат техничко-технолошките услови за склади-
рање на нафтените деривати определени со посебните 
прописи. 

Складот од став 1 на овој член, покрај пропишани-
те услови, мора да има електронска вага со точност ± 
0,2% за прием на нафтените деривати, како и да биде 
осветлен и да има физичко обезбедување во текот на 
24 часа. 

Член 4 
Складовите во кои се сместуваат нафтените дери-

вати од членот 2 на оваа одлука мора да се во сопстве-
ност на увозникот, правното или физичкото лице кое 
врши трговија на големо. 

Трговецот на големо, односно увозникот е должен 
на Министерството за економија да му достави доказ 
дека располага со сопствен соодветен склад. 

Член 5 
За сигурно обезбедување на потрошувачите, увоз-

никот правното и физичкото лице кое врши трговија 
на големо, мора да имаат задолжително складирани 
количини на нафтени деривати еднакви на количини-
те на просекот на потрошувачката од последните 2 
месеца од претходната година. 

Член 6 
Правните и физичките лица кои вршат увоз на 

нафтените деривати од членот 2 на оваа одлука треба 
да имаат цертификат - уверение за квалитет на увезе-
ните нафтени деривати издаден од земјата од која се 
увезува, проверен од независна лабораторија во земја-
та. 

Правните и физичките лица кои вршат трговија на 
големо на нафтените деривати од членот 2 на оваа од-
лука се должни да издадат цертификат - уверение за 
квалитетот на увезените нафтени деривати на правни-
те и физичките лица кои вршат трговија на мало, а по 
барање и на крајните потрошувачи на нафтените де-
ривати. 

Член 7 
Увозниците кои не располагаат со соодветен склад 

увезените количини нафтени деривати од член 2 на 
оваа одлука може да ги продадат на домашниот пазар. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македониј а. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-4673/1 
1 август 2001 година 

Скопје 

1148. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/00), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕН ЗА ЕКОЛОШКА 
АКЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Еколошката акција "Младите за здрава животна 
средина" (во натамошниот текст: Акцијата), ја орга-
низираат младите во Република Македонија, во сора-
ботка со надлежните органи на државната управа, 
стручните институции, јавните претпријатија, едини-
ците на локалната самоуправа, еколошките организа-
ции и здруженијата на граѓани. 

Член 2 
Акцијата е традиционална и перманентно ќе се из-

ведува во Република Македонија. 
За ден на Акцијата се определува 21-ви март - де-

нот на пролетта. Акцијата започнува со пригодни све-
чености и програмски активности на 21-март и се реа-
лизира во континуитет во текот на целата година. 

Член 3 
Организатори на Акцијата се: Републичкиот коор-

динационен одбор, општинските координациони одбо-
ри и координациониот одбор на Градот Скопје. 

Носители на Акцијата се: училишните секции, 
Унијата на средношколци на Македонија, Младински 
совет на Македонија и Асоцијацијата на младите вој-
ници на АРМ. 

Во организирањето на Акцијата активно учеству-
ваат органите на државната управа и тоа: Министерс-
твото за образование и наука, Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, Министерс-
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твото за транспорт и врски, Министерството за локал-
на самоуправа, Министерството за здравство, Минис-
терството за култура, Министерството за одбрана, 
Министерството за труд и социјална политика, Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање и Агенцијата за млади и спорт. 

За спроведување на Акцијата се грижи Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање, за 
што изготвува Програма за реализација на Акцијата. 

Член 4 
Републичкиот координационен одбор го формира 

министерот за животна средина и просторно планирање, 
а општинските координациони одбори и координациони-
от одбор на Градот Скопје ги формираат Советите на 
општините, односно Советот на Градот Скопје. 

Член 5 
Во реализација на Акцијата масовно учествуваат 

сите ученици од основните и средните училишта, сту-
дентите и припадниците на АРМ. 

Во рамките на училиштата треба активно да се 
вклучат сите ученици од петто до осмо одделение, ка-
ко и учениците од средните училишта и да им се овоз-
можи да засадат по една млада фиданка. 

Студентските организации и старешините во гар-
низоните на АРМ да се погрижат во Акцијата во што 
помасовен број да се вклучат студентите и младите 
војници и да им помогнат на останатите учесници во 
реализирање на Акцијата. 

Член 6 
Министерството за образование и наука во Акци-

јата учествува со учениците од основните и средните 
училишта, студентите од факултетите и високите 
школи на Универзитетот Св. "Кирил и Методиј", 
Скопје и Универзитетот Св. "Климент Охридски", Би-
тола, како и со наставниот кадар и помошно-технич-
киот персонал. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство во Акцијата учествува со стручниот кадар, оп-
ремата и уредите на ЈП "Македонски Шуми" и ги обезбе-
дува садниците за пошумување од Програмата за прош-
рена репродукција на шумите во Македонија. 

Министерството за транспорт и врски во Акцијата 
учествува со стручен кадар, опремата и уредите и ги 
определува локалитетите за уредување во согласност 
со нивната намена утврдена со просторните и урба-
нистичките планови. 

Министерството за локална самоуправа во Акција-
та учествува со стручен кадар, опремата и уредите на 
јавните комунални претпријатија и тие за одржување 
на јавното зеленило во населените места и ги опреде-
лува во соработка со стручните служби во локалната 
самоуправа локалитетите и просториите за чистење и 
ревитализациј а. 

Министерството за здравство во Акцијата учеству-
ва со обезбедување на медицинските екипи, заедно со 
специјализираните возила за давање на медицинска 
помош и учествува со стручен кадар во едукативните 
активности. 

Министерството за култура во Акцијата учествува 
со вклучување на културните установи, културни и 
уметнички здруженија и клубови. 

Министерството за одбрана во Акцијата учествува 
со стручниот кадар, возниот парк и опремата за прип-
ремање на терени за пошумување, расчистување и сл., и 
со соодветен број на млади војници и нивните стареши-
ни во изведувањето на акциите за пошумување. 

Министерството за труд и социјална политика во 
Акцијата учествува со вклучување на невработените 
лица, корисници на паричен надоместок преку Заво-
дот за вработување, во теренските активности во рам-
ките на Акцијата. 

Министерството за животна средина и просторно 
планирање во Акцијата учествува со стручниот кадар 
и соодветната финансиска поддршка на едукативните 
еколошки активности предвидени со Програмата за 
реализација на Акцијата. 

Агенцијата за млади и спорт во Акцијата учеству-
ва со членството опфатено во младинските организа-
ции, секции, рекреативни спортски клубови. 

Во Акцијата се вклучени и останатите органи на 
државната управа, стручните институции и јавните 
претпријатија за заштита на зеленилото, организации-
те кои стопанисуваат со шумите, еколошките органи-
зации и здруженијата на граѓаните. 

Член 7 
За реализација на Програмата од член 3 став 4 на 

оваа одлука, организаторите и носителите на Акција-
та изготвуваат Оперативна програма за реализација 
на своите активности. 

За реализација на Оперативните програми, орга-
низаторите и носителите на Акцијата поднесуваат из-
вештај до Министерството за животна средина и прос-
торно планирање. 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање за реализација на Програмата од член 3 став 4 
на оваа одлука поднесува Годишен извештај до Влада-
та на Република Македонија. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување ден за 
Еколошка акција на младите во Република Македони-
ја ("Службен весник на РМ" бр. 13/95 и 24/00). 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1724/2 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1149. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.07.2001 година, донесе 

O Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
"КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ" С. ВЕЛГОШТИ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Коле Неделковски" с. Велгош-
ти, што ја донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 11.01.2001 година. 

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

Бр. 23-1548/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1150. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1 август 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини ден/лит. 
- МБ - 86 до 16,901 
- МБ - 98 до 20,263 
- БМБ - 95 до 20,026 

б) Дизел гориво ден/лит. 
- Д - 1 до 19,933 
- Д - 2 до 19,093 

в) Масло за горење ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ) до 17,153 

г) Мазут до 11,294 ден/кг. 

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

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 52,00 
до 56,00 
до 52,50 

ден/лит. 
до 41,00 
до 40,00 

ден/лит. 
до 27,00 

до 12,226 ден/кг. 

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

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

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

б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 

в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 24,396 
до 24,396 
до 21,692 

ден/лит. 
до 12,121 
до 12,121 

ден/лит. 
до 3,136 

до 0,100 ден/кг. 

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

а) Моторни бензини ден/лит. 
- МБ - 86 до 2,00 
- МБ - 98 до 2,00 
- БМБ - 95 до 2,00 

б) Дизел гориво ден/лит. 
- Д - 1 до 2,00 
- Д - 2 до 2,00 

в) Масло за горење ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ) до 2,00 

г) Масло за горење (мазут) до 0,25 ден/кг. 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
02.08.2001 година. 

Заменик на 
Бр. 23-4757/1 Претседателот на Владата 

1 август 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Крстевски, с.р. 

1151. 
Врз основа на член 37 од Законот за платен промет 

("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 
7/98 и 16/2000), министерот за финансии донесува 

Н A Р Е Д Б A 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ 

ЗА ЈАВНИ ПОТРЕБИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходи-
те за јавни потреби ("Службен весник на РМ" бр. 
69/97, 15/98, 31/98, 24/00 и 30/01), во делот I - Приходи 
на Републиката и на единиците на локалната самоуп-
рава, во точка 3 - Данок на промет на производи и ус-
лути и акцизи, во потточка 3.1.1. по бројот 2 се додава 
нов број кој гласи: 

"2.1.) 840-2902-Данок на додадена вредност по ос-
нов на донации". 

Во потточка 3.3. бројот 1 се менува и гласи: 
"1.) 840-2213-Акциза на моторен бензин и авион-

ски бензин"; 
Бројот 1.1. се брише. 
Бројот 1.2 се менува и гласи: 
"1.1.) 840-2229-Акциза на безоловен бензин"; 
Бројот 1.3. се менува и гласи: 
"1.2.) 840-2234-Акциза на керозин како погонско 

гориво"; 
По бројот 1.3., кој станува 1.2. се додава нов број 

1.3. кој гласи: 
"1.3.) 840-2853-Акциза на керозин како гориво за 

греење"; 
Бројот 2 се менува и гласи: 
"2.) 840-2255-Акциза на гасно масло како погонско 

гориво"; 
Бројот 2.1. се брише. 
Бројот 3 се менува и гласи: 
"3.) 840-2276-Акциза на масло за ложење"; 
Бројот 3.1. се менува и гласи: 
"3.1.) 840-2281-Акциза на гасно масло како гориво 

за греење"; 
Бројот 4 се менува и гласи: 
"4.) 840-2297-Акциза на минерални масла од та-

рифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 
00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00"; 

Бројот 5 се менува и гласи: 
"5.) 840-5743-Акциза при увоз на минерални масла"; 
Бројот 6 се менува и гласи: 
"6.) 840-2117-Акциза на тутунски добра"; 
Бројот 7 се менува и гласи: 
"7.) 840-5717-Акциза при увоз на тутунски добра"; 
По број от 8.2. се додаваат шест нови број а кои гласат: 
"8.3.) 840-5759-Акциза на пенливо вино; 
8.4.) 840-5764-Акциза на вино; 
8.5.) 840-5785-Акциза на други пенливи пијалаци; 
8.6.) 840-5790-Акциза на други непенливи пијалаци; 
8.7.) 840-5808-Акциза на меѓупроизводи и 
8.8.) 840-5813-Акциза на етил алкохол;" 
Бројот 9 се менува и гласи: 
"9.) 840-2367-Акциза при увоз на пенливо вино, ви-

но, други пенливи пијалаци, други непенливи пијала-
ци, меѓупроизводи и етил алкохол"; 

Броевите 9.1. и 9.2. се бришат. 
Бројот 10 се менува и гласи: 
"10.) 840-21233-Акциза на пиво"; 
По потточката 3.3. се додава нова потточка 3.4. ко-

ја гласи: 
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"3.4. Данок на финансиски трансакции 
1.) 840-2848- Данок на финансиски трансакции"; 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 12/1-14291/1 Министер, 
30 јули 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1152. 
Врз основа на член 28-а став 3 од Законот за плат-

ниот промет ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 32/2001, 50/2001), министерот за финансии, 
донесува 

У П A T С T В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА АКЦЕПТНИТЕ НАЛОЗИ 

1. Со ова упатство се уредува начинот и постапка-
та за извршување на акцептните налози издадени зак-
лучно со 30 јуни 2001 година. 

2. Издадените акцептни налози, заклучно со 30 ју-
ни 2001 година, кои втасуваат за наплата по 30 јуни 
2001 година, учесниците во платниот промет ги прија-
вуваат во Заводот за платен промет, најдоцна до 30 ав-
густ 2001 година. 

3. Акцептните налози, издадени по 30 јуни 2001 го-
дина, не се примаат за наплата. 

4. Пријавувањето на акцептните налози во Заво-
дот за платен промет се врши со поднесување на ак-
цептните налози и спецификација на истите. 

5. При приемот на акцептните налози заедно со 
спецификацијата, Заводот за платен промет врши 
проверка на веродостојноста на акцептниот налог (пе-
чат и потпис на овластеното лице на должникот на де-
нот на издавањето на акцептниот налог). 

За издадените акцептни налози до 30 јуни 2001 го-
дина, Заводот за платен промет води евиденција која 
ги содржи: датумот и часот на приемот; серискиот 
број на акцептниот налог; датумот на издавање, нази-
вот и жиро-сметката на должникот и доверителот во 
Заводот за платен промет. 

За пријавените акцептни налози во евиденцијата 
на Заводот за платен промет, Заводот за платен про-
мет на подносителот му издава заверена специфика-
ција и на негово писмено барање, му го враќа акцеп-
тниот налог. 

Доколку со пријавувањето на акцептните налози, 
од став 1 на оваа точка, доверителот бара акцептниот 
налог да се изврши, во евиденцијата од став 2 на оваа 
точка се внесува и износот на кој гласи акцептниот 
налог и денот на втасаност на наплата. 

На подносителот на акцептниот налог, доколку е 
тој согласен Заводот за платен промет му издава заве-
рена спецификација за предавање на акцептниот на-
лог и акцептниот налог го задржува. 

Доколку на денот на пријавување на акцептниот 
налог во Заводот за платен промет, сметката на дол-
жникот веќе мигрирала во банка, Заводот за платен 
промет врши само проверка на веродостојноста на ак-
цептниот налог и истиот му го враќа на подносителот. 
Како време на предавање на акцептниот налог се сме-
та времето на пријавувањето на истиот во Заводот за 
платен промет. 

6. При мигрирање на сметките на учесниците во 
платниот промет во банките, Заводот за платен про-
мет на банките им ги предава акцептните налози заед-
но со спецификацијата и новата сметка на доверите-
лот, доколку истата е мигрирана. 

7. За сметките кои ќе мигрираат пред 30 август 
2001 година, а за кои се примаат акцептни налози во 
Заводот за платен промет, по нивното мигрирање, 
обезбедувањето на прилозите од точка 6 на ова Упат-
ство се врши во најкус можен рок. 

8. На барање на носителот на платниот промет, 
единствениот регистар на иматели на сметки во кли-
риншката куќа ја доставува новата сметка на довери-
телот кој мигрирал. 

9. Акцептните налози од сметките на учесниците 
во платниот промет кои не мигрирале во банките, до 
31 декември 2001 година, Заводот за платен промет ги 
предава на Агенцијата за блокирани сметки. 

Агенцијата за блокирани сметки од 1 јануари 2002 
година ги презема работите во врска со наплата на ак-
цептните налози. 

10. Банките, Заводот за платен промет (до 31 де-
кември 2001 година) и Агенцијата за блокирани смет-
ки (од 1 јануари 2002 година), примените и верифици-
рани акцептни налози ги извршува на денот на втаса-
носта за наплата. 

Учесниците во платниот промет - доверители ак-
цептните налози ги поднесуваат на наплата кај носи-
телот на платниот промет кај кој должникот има 
сметка. 

11. Доколку на сметката на издавачот на акцептни-
от налог нема доволно средства во целост да се извр-
ши акцептниот налог, или нема воопшто средства, ак-
цептниот налог се извршува од сите сметки на издава-
чот на акцептниот налог, врз основа на изјавата даде-
на при отворање на сметка во банка. 

12. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Бр. 07-14773/2 Министер, 
1 август 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1153. 
Врз основа на член 9 став 5 од Законот за платниот 

промет ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 32/2001 и 50/2001), министерот за финансии донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ 

НА СМЕТКА 

1. Во Упатството за начинот и постапката за отво-
рање и затворање на сметка ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 43/2001), во точката 2.1. по 
алинеја 6 се додава нова алинеја 7 која гласи: 

-"изјава за прифаќање и реализација на акцептни-
те налози издадени заклучно со 30 јуни 2001 година, на 
товар на имателот на сметката кој е согласен, доколку 
на сметката нема доволно средства за потполно извр-
шување на акцептниот налог, банката преку Единс-
твениот регистар на иматели на сметки во клирин-
шката куќа да ги извести другите банки да не дозво-
лат извршување на другите налози освен налозите за 
пренос на средствата на сметката каде што е доставен 
акцептниот налог, се до негово целосно извршување." 

Алинеите 7 и 8 стануваат алинеи 8 и 9. 
2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македониј а". 
Бр. 07-14773/1 Министер, 

31 јули 2001 година Никола Груевски, с.р. 
Скопје 

1154. 
Врз основа на член 52 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на сед-
ницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата из-
дава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЧЕТВР-

ТАТА ЕМИСИЈА 
1. На ТГС "Технички гасови" АД Скопје се дава 

согласност за продолжување на рокот за реализација 
на четвртата емисија на хартии од вредност за 90 (де-
ведесет) дена, односно до 14.09.2001 година. 
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 
15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести 
Комисијата за бројот на запишаните и платените хар-
тии од вредност, односно за процентот за реализација 
на емисијата согласно Правилникот за содржина на 
известувањето за запишани и платени хартии од вред-
ност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-106/6 Комисија за хартии од вредност 
24 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1155. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на сед-
ницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата из-
дава 

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

1. На "Експорт Импорт Банка" АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - шеста емисија на 1.950 приоритетни кумулатив-
ни акции во вредност од 1.950.000 германски марки 
или во денарска противвредност по среден курс на На-
родна банка на Република Македонија на денот на до-
несување на решението на Комисијата во износ од 
60.775.365 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-556/8 Комисија за хартии од вредност 
24 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1156. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката 
на Комисијата за хартии од вредност донесена на сед-
ницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата из-
дава 

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

1. На "Комерцијална Инвестициона Банка" АД 
Куманово се дава одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност - петта емисија на 50.000 обич-
ни акции во вкупен износ од 5.000.000 ДЕМ или во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на донесува-
ње на решението на Комисијата во износ од 
155.834.270 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

Бр. 07-615/5 Комисија за хартии од вредност 
24 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1157. 
Врз основа на член 15 од Законот за девизно рабо-

тење ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001 и 49/2001), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 23.07.2001 година, го донесе следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВА-

ЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ВОВЕДУВА-
ЊЕ НА СТРАНСКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во член 8 од Правилникот за добивање одобре-
ние за издавање и воведување на странски хартии од 
вредност во Република Македонија, зборовите: "01-10- 
2001 година" се заменуваат со зборовите: "денот на 
отпочнување на примената на Законот за девизно ра-
ботење". 

2. Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од неговото објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 03-669/1 Комисија за хартии од вредност 
24 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1158. 
Врз основа на член 13 од Законот за девизно рабо-

тење ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001 и 49/2001), 
Комисијата за хартии од вредност на својата седница 
одржана на 23.07.2001 година, го донесе следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВА-

ЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ВОВЕДУВА-
ЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДОКУМЕНТИ 
ЗА УДЕЛ ВО РЕЗИДЕНТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 

ФОНДОВИ ВО СТРАНСТВО 

1. Во член 8 од Правилникот за добивање одобре-
ние за издавање и воведување на хартии од вредност и 
документи за удел во резидентните инвестициони 
фондови во странство, зборовите: "01-10-2001 година" 
се заменуваат со зборовите: "од денот на отпочнување 
на примената на Законот за девизно работење". 

2. Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од неговото објавување во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 03-668/1 Комисија за хартии од вредност 
24 јули 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

1159. 
Уставниот суд на Република Македонија врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 18 
јули 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за времено запирање на 
вработувањата кај корисниците и единките корисници 
на средствата од Буџетот на Република Македонија, 
локалната самоуправа, јавните установи и јавните 
претпријатија, донесена од Владата на Република Ма-
кедонија на 17 октомври 2000 година. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, поста-
пувајќи по иницијативата на градоначалникот на оп-
штина Неготино, Јавното претпријатие "Пазаришта" 
- Куманово, Јавното претпријатие "Водовод" - Кума-
ново и Јавното претпријатие "Чистота и зеленило" -
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Куманово, Народниот правобранител на Република 
Македонија, Заедницата за комунални претпријатија 
на Република Македонија "МАККОМ" - Скопје и 
Панче Докузов - адвокат од Штип, со решение У. бр. 
20/2001 и У. бр. 69/2001 од 13 јуни 2001 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со Уставот и со Закон. 

4. Судот на седницата утврди дека согласно чле-
нот 1 од Одлуката времено се запираат нови вработу-
вања, како и пополнување на упразнети работни мес-
та кај корисниците и единките корисници на средства-
та од Буџетот на Република Македонија, во локалната 
самоуправа, во јавните установи и во јавните претпри-
јатија, сметано од денот на донесувањето на оваа од-
лука до воведувањето на трезорски систем и негова 
имплементациј а. 

Согласно членот 2 од Одлуката, по исклучок од 
член 1 на оваа одлука, во случај на оправдани, итни и 
неодложни потреби кај субјектите од член 1 од Одлу-
ката, може да се врши вработување само врз основа 
на претходна писмена согласност од Владата на Ре-
публика Македонија - Канцеларијата на претседате-
лот на Владата на Република Македонија. 

За новите вработувања, односно за пополнување 
на упразнетите работни места кај корисниците и един-
ките корисници на средства од Буџетот, пред да се по-
бара согласност од став 1 на овој член, потребно е да 
се обезбеди позитивно мислење од Министерството за 
финансии, за обезбедени финансиски средства. 

Барањата за нови вработувања, како и за пополну-
вање на упразнетите работни места, во смисла на став 
1 од овој член се доставуваат до Канцеларијата на 
претседателот на Владата на Република Македонија. 

Според членот 3 од Одлуката се задолжува Заво-
дот за вработување на Република Македонија, по до-
несување на оваа одлука, да не врши пријавување на 
нови вработувања кај субјектите од член 1 од Одлука-
та, без приложена писмена согласност од Владата на 
Република Македонија. 

Членот 4 од оваа одлука предвидува истата да вле-
зе во сила со денот на донесувањето. 

5. Имајќи ја предвид содржината на оспорената од-
лука, судот оцени дека таа има темпорален карактер, 
односно дека терминот на нејзиното важење е опреде-
лен со временски интервал од нејзиното донесување 
до воведувањето на трезорскиот систем и неговата 
имплементациј а. 

Одлуката предвидува во определени случаи исклу-
чок во смисла што може да се отстапи од ова општо 
правило и да се изврши вработување. 

Ова вработување е условено со претходната пис-
мена согласност од Канцеларијата на претседателот 
на Владата. 

Но, поднесувањето на барањето за вработување до 
Канцеларијата на премиерот на Владата, исто така е 
условено и со обезбедување позитивно мислење од 
Министерството за финансии за обезбедени финанси-
ски средства. 

Одлуката содржи и еден императив кој се однесува 
на Заводот за вработување на Република Македонија 
во смисла да не врши пријавување на нови вработува-
ња без приложена писмена согласност од Владата на 
Република Македонија. 

Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Републи-
ка Македонија една од темелните вредности на устав-
ниот поредок на Република Македонија е владеењето 
на правото. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓа-
ните на Република Македонија се еднакви во слободи-
те и правата независно од полот, расата,бојата на ко-
жата, а согласно ставот 2 на овој член од Уставот гра-
ѓаните се еднакви пред Уставот и законите. 

Со член 32 од Уставот, на секој граѓанин му се га-
рантира правото на работа, односно секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. 

Во членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот е предви-
дено дека Собранието на Република Македонија доне-
сува закони. 

Исто така, согласно член 52 став 1 од Уставот, за-
коните и другите прописи се објавуваат пред да влезат 
во сила. Во тој контекст спаѓа и Законот за објавува-
ње на законите и другите прописи во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Прашањата, пак, кои се сврзани со размената на 
трудот, правата и обврските на работодавците, невра-
ботените лица и државата, во врска со вработувањето 
и осигурувањето во случај на невработеност и други 
прашања од значење за вработувањето, се уредени со 
Законот за вработување и осигурување во случај на 
невработеност ("Службен весник на РМ" бр. 57/97 и 
25/00). 

Така, во рамките на законските надлежности За-
водот води евиденција за невработените лица според 
единствениот матичен број на граѓаните, врши бес-
платно и непристрасно посредување за вработување 
под услови и начин утврдени со закон, односно ги вр-
ши стручните, организациските, административните и 
други работи што се однесуваат на вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност. Согласно 
овие законски одредби работодавецот е должен да го 
пријави во Заводот секое вработување и осигурување 
во случај на невработеност. 

Во овој контекст Судот го има предвид и Законот 
за државните службеници во кој се уредени прашања 
во врска со определувањето на статусот, правата, дол-
жностите и одговорностите на државните службени-
ци, како и постапката за нивно вработување. Имено, 
согласно членот 4 на овој закон, за прашањата што не 
се уредени со истиот закон и за прашањата за кои овој 
закон не упатува на примена на друг закон, а се одне-
суваат на државните службеници, се применуваат оп-
штите прописи за работните односи. 

Според Законот за работните односи и Законот за 
инспекција на трудот надзор на примената на закони-
те и на другите прописи од областа на работните од-
носи, врши органот на државната управа надлежен за 
инспекцијата на трудот. Впрочем, инспекторатот е 
единствен орган што може да му укаже на работода-
вецот во определен рок да ги отстрани утврдените 
неправилности и недостатоци. 

Имајќи ја предвид содржината на наведените за-
конски одредби, Судот оцени дека независно од тоа 
што Заводот за вработување, како орган надлежен за 
посредување за вработување нема инспекциски над-
лежности, туку е должен да го завери секој склучен 
договор за работа, односно во својата евиденција да го 
заведе секое засновање на работен однос и секој прес-
танок на работниот однос и е должен да води евиден-
ција на склучените и заверените договори за работа, 
со оспорената одлука на Заводот му се утврдува до-
полнителна инспекциска надлежност со тоа што се 
предвидува Заводот да цени кога и дали ќе го завери 
договорот за засновање на работен однос, склучен во 
постапка и на начин утврден со закон, независно од 
правото на работодавецот самостојно да оценува за 
потребата од нови вработувања и за изборот на канди-
датите од пријавените, со што, според Судот, се огра-
ничува уставно-загарантираното право на работа и 
правото на работодавецот да одлучува за прием на но-
ви работници. 

Исто така, според Судот, со оспорената одлука се 
ограничуваат правата на граѓаните по однос на оства-
рување на правото на работа, надвор од случаите доз-
волени за нивно ограничување, затоа што во случајов, 
не постои нарушување на општествено-економските 
односи и останатите односи што би довело до неоп-
ходно уставно дозволена потреба за нивно ограничу-
вање преку воведување на дополнителни услови над-
вор од уставно и законски предвидените. 

Од изнесеното произлегува дека само законодаве-
цот, односно Собранието на Република Македонија е 
овластено да уредува прашања од областа на работни-
те односи, па во таа смисла да го уредува и начинот на 
засновањето на истите. 
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Од друга страна, пак, Владата на Република Маке-
донија се грижи за извршувањето на законите, однос-
но со цел за нивна операционализација донесува уред-
би со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програ-
ми, решенија и заклучоци но, не е овластена да уреду-
ва прашања сврзани со остварувањето на правата на 
вработените и нивната положба. 

Имајќи го предвид фактот дека оспорената одлука 
се однесува само на работодавците - корисници и 
единките корисници на средства од Буџетот на Репуб-
лика Македонија, локалната самоуправа, јавните уста-
нови и јавните претпријатија, а не и за останатите 
правни субјекти, Судот оцени дека истата не ја запазу-
ва уставната обврска граѓаните да бидат еднакво тре-
тирани пред законите и недискриминирани. 

Исто така, според Судот, Одлуката создава правна 
несигурност и го повредува принципот на владеење на 
правото, како една од темелните вредности на правни-
от поредок на Република Македонија од причина што, 
надвор од законски определените објективни мерила 
за вработување, допушта примена на субјективна во-
ља, што се одразува преку претходно давање на сог-
ласност од Канцеларијата на претседателот на Влада-
та и Министерството за финансии. 

Понатаму, согласно член 37 од Законот за јавните 
претпријатија, вработените во јавните претпријатија 
имаат положба, права и обврски од работниот однос, 
како и вработените во трговските друштва, освен ако 
со овој или друг закон не е поинаку уредено. 

Содржината на оваа одредба наведува на заклучок 
дека правната положба на вработените во јавните 
претпријатија треба да биде изедначена со правната 
положба на вработените во друштвата, а познато е де-
ка ингеренциите на Владата во однос на трговските 
друштва се утврдени со Законот за трговските друш-
тва во кој, со ниту една одредба, не е утврдено право-
то на Владата да ги ограничува правата на друштвата 
во однос на вработувањето. 

Од тие причини, Судот смета дека Владата не е ов-
ластена со свој акт (оспорената одлука) да ја уредува, 
односно ограничува правната положба на вработени-
те во јавните претпријатија, поради што оцени дека 
оспорената одлука е несогласна со Законот за јавните 
претпријатија со Законот за трговските друштва. 

Исто така, според Судот, може да се постави пра-
шање дали оспорената одлука е согласна со членот 
114 став 5 од Уставот според кој локалната самоупра-
ва се уредува со закон. 

Несомнено е дека оваа одредба од Уставот упатува 
прашањата во врска со локалната самоуправа да се 
уредат со закон, врз основа на што е донесен Законот 
за локалната самоуправа. 

Во оваа констелација на односи пред Судот се пос-
тави и прашањето каде е местото на оспорената одлу-
ка, при постоењето на Законот за локалната самоуп-
рава, во правниот поредок на Република Македонија. 

Имено, според ставот 2 на член 4 од овој закон на 
единиците на локалната самоуправа вршењето на ра-
ботите од став 1 на овој член не може да им се ограни-
чи со акти на органите на Република Македонија, ос-
вен во случаите и под услови утврдени со закон во од-
нос на законитоста на нивната работа, во согласност 
со Уставот. 

Вакво овластување за Владата со свој акт (одлука) 
да се меша во работата на единиците на локалната са-
моуправа и да ја ограничува нивната надлежност, не е 
содржано во ниту еден закон што егзистира во прав-
ниот поредок на Република Македонија. 

Ова дотолку повеќе што согласно член 43 точка 12 
од Законот за локалната самоуправа, градоначални-
кот врши прием во работен однос и дава отказ од ра-
бота на лица за извршители на управните, односно ад-
министративните органи на единицата на локалната 
самоуправа по претходно добиено мислење од соод-
ветната комисија на советот на единицата на локална-
та самоуправа. 

Исто така, согласно член 35 од Законот за Владата 
на Република Македонија, за извршување на законите 
Владата донесува уредби со законска сила, уредби, од-
луки, упатства, програми, решенија и заклучоци. 

Согласно, пак, членот 36 став 3 од овој закон, Вла-
дата со одлука одлучува за одделни прашања и мерки 
за извршување на законите; основа стручни и други 
служби за своите потреби и заеднички служби за пот-
ребите на Владата и на министерствата и другите ор-
гани на државната управа. 

Имајќи ја предвид содржината на овие две одредби 
од Законот, за Судот е неспорно дека истите не можат 
да претставуваат основ за донесување на оспорената 
одлука. 

Со други зборови, за Судот е неспорно дека оспо-
рената одлука претставува пропис и дека како таква 
подлежи на обврските од членот 52 од Уставот за неј-
зино објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Што се однесува, пак, до содржината на Одлуката, 
Судот оцени, дека истата не е донесена во функција на 
операционализација на некој закон. 

Имено, според Судот, основот за нејзиното донесу-
вање (членот 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија) не може да претставува суштински основ 
од причина што овој член зборува за видот на актите 
што ги носи Владата и во никој случај не може да биде 
основ за времено запирање на вработувањето кај ко-
рисниците и единките корисници на средствата од Бу-
џетот на Република Македонија, локалната самоупра-
ва, јавните установи и јавните претпријатија, а од уви-
дот во законодавната регулатива што може да има до-
пирни точки со прашањата регулирани со Одлуката, 
Судот оцени дека ниту една законска одредба не може 
да претставува основ за нејзино егзистирање во прав-
ниот поредок. 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека оваа 
одлука е несогласна со членот 52 од Уставот на Репуб-
лика Македонија како и со: Законот за државните 
службеници; Законот за јавните претпријатија; Зако-
нот за вработување и осигурување во случај на невра-
ботеност; Законот за работните односи; Законот за 
инспекција на трудот; Законот за Владата на Републи-
ка Македонија и Законот за локалната самоуправа. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор 
Џунов, судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан 
Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јо-
сиф Талевски. 

У.бр. 20/2001 Претседател 
У. бр. 69/2001 на Уставниот суд на Република 

13 јуни 2001 година Македонија, 
Скопје д-р Тодор Џунов, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 544/2001 од 17.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012976, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ЕМАКС Охрид ДООЕЛ ул. 
"Сирма Војвода" бр. 88, Охрид. 

Скратена ознака на фирматА: ЕМАКС Охрид ДО-
ОЕЛ. 

Основач: Наумоска Љубица од Охрид, ул. "Сирма 
Војвода" бр. 88. 

Дејности: 15.31, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 20.30, 20.40, 
36.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
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50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.36, 
52.37, 52.38, 52.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.65, 51.56, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.32, 74.84, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција, туристички услуги и про-
дажба на стоки од консигнациони складови на стран-
ски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски во тој промет одговара со сите 
свои средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
рамките на запишаните дејности и во надворешнотр-
говскиот промет е Велкоски Душко - управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
544/2001. (13443) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 529/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012961, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги МАК-ИТАЛ с. Корошишта 
- Делогожда ДОО с. Корошишта. 

Основач: Массара Клаудио и Рецеп Калиќи. 
Управител: Калиќи Нецмие. 
Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 

17.55/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
15.61, 15.71, 17.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 20.10/1, 20.51, 
20.30, 20.40, 45.21/1, 45.21/2, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 92.34, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, малограничен промет, 
реекспорт. 

Главницата на друштвото е 5000 дем односно 
155.000,00 денари во предмети по проценка од овлас-
тен проценител од кои 51% на домашниот и 49% на 
странскиот вложувач. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
529/2001. (13445) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 502/2001 од 9.04.2001 г., во регистарска влош-
ка бр. 012934, го запиша во трговскиот регистар осно-
вањето на Друштвото за трговија, производство, тран-
спорт и услуги КЕЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. 
"Точила I Ц" 14/11. 

Основање на Друштвото за трговија, производ-
ство, транспорт и услуги КЕЛИ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп. 

Седиштето на друштвото е во Точила I Ц 14/11 во 
Прилеп. 

Основач е лицето: Паскоска Снежана од Прилеп 
ул. "Точила I" Ц 14/11. 

Основачкиот влог изнесува 5000 дем. во против-
вредност според проценка од овластен проценител 
влог - во основни средства. 

Предмет на работење: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 
01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.21/1, 
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 
01.42, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 
15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
17.21, 17.40, 18.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.61, 
27.32, 27.33, 27.35, 27.34, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.21, 36.61, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 
45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.50, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 
52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 71.33, 93.02, 92.34, 92.33, 92.71, 92.72. 

Во надворешнотрговското работење ќе ги обавува 
следните дејности: надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт на стоки и услуги, 
агенциски услуги во транспортот, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
странски стоки и консигнациони складови, малограни-
чен промет со соседните земји и реекспорт. 

Управител на друштвото ќе биде лицето - основач 
Паскоска Снежана и ќе го претставува надворешното 
и внатрешното работење и е лице со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
502/2001. (13446) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 541/2001 од 12.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012973, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
на големо и мало, угостителство, туризам и услуги Ви-
Ди увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Анести Пановски" 
бр. 6/10. 

Дејности: 01.12/1, 01.25, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/2, 15.98/1, 
15.98/2, 20.40, 21.25, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.52, 28.73, 28.74, 28.75, 36.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.32, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.12, 74.82, 92.62, 92.71, 92.72. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Елица Трпеновска - управи-
тел без ограничување. 

Основна главница 5.000 дем или 160.000,00 ден. во 
средства по изјава на овластен судски проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
541/2001. (13447) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 531/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012963, го запиша во трговскиот регистар 
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запишувањето на ТП во Трговец поединец за угости-
телство МУКИ-КОМЕРЦ Мирсад Назмија Сулкоски 
Т.П. Кичево, ул. "Копачка" бр. 35. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 

Трговецот-поединец одговара за своите обврски 
лично со целиот свој имот. 

Сулкоски Мирсад-овластено лице за застапување 
во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
531/2001. (13448) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 535/2001 од 12.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012967, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП во Трговец-поединец за трговија 
на мало Летка Спасе Трајчевска ГОИЛ-КОМ Битола 
ТП Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 45/36. 

Дејности: 52.11 - трговија на мало во продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун, 52.12 - друга тр-
говија на мало во продавници со мешовита стока, 
52.21 - трговија на мало со овошје и зеленчук. 

Во правниот промет со трети лица ТП настапува 
во свое име и за своја сметка. 

За обврските направени во правниот промет со 
трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот. 

Летка Трајчевска - овластен потписник со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
535/2001. (13449) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 528/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска 
влошка бр. 012960, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП во Трговец-поединец за превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај БРАНКО ПЕТКО 
ТАСЕВСКИ Битола т.п. ул. "Буковски мост" бр. 22, 
Битола. 

Дејности: 60.24, 60.21, 60.22, 60.23. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Трговецот-поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот свој имот, полна одго-
ворност. 

Трговец-поединец: Бранко Тасевски, ул. "Буков-
ски мост" бр. 22. 

Со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
528/2001. (13452) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 431/2001 од 10.04.2001 г., на регистарска 
влошка бр. 012863, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за производство, ус-
луги, транспорт и трговија "ЛИДЕР-М" увоз-извоз 
Прилеп, ДООЕЛ ул. "Козара" бр. 13, Прилеп. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 24.64, 24.65, 
24.66, 33.40, 33.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 72.60, 74.14, 74.40, 
74.81, 74.84, 92.32, 92.34, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-

тапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, продажба на стоки од консигнациони складишта за 
странски стоки, реекспорт, малограничен промет. 

Дарко Патоски, управител на друштвото со неог-
раничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
431/2001. (13454) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации под реден бр. 40 за 2001 год. се врши упис на 
основање на здруженија на граѓани со име "МЛА-
ДИНСКИ ФОКУС" од Прилеп или скратено "МАФ". 

Како основни цели и задачи на Здружението се: 
Заштита на младите во образованието, заштита на де-
цата и младите од злоупотреба и физичко малтрети-
рање, отворање на младински клубови и центар за ев-
роатланска интеграција, заштита и превенција од си-
да, афирмирање на македонската култура и фолклор, 
организирање на спортски натпревари и организации, 
помош на деца и млади без родители, соработка со 
иселеништвото на РМ, меѓународна соработка, изда-
вање на списанија, книги, брошури и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
"Спиро Црне" бр. 14. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Владимир Русески - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 40/2000. 
(19260) 

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и 
фондации, под реден бр. 41 за 2001 год. се врши упис 
на основање на здружение на граѓани со име Здруже-
ние на љубители на германскиот јазик мостови од 
Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се: 
Обединување на граѓаните на РМ на пријатели на Гер-
манија, на германската култура и обичаи, деловни, на-
учни и стручни лица кои соработуваат со партнери од 
Германија, со државјани на Германија, развивање на 
пријателските односи поттикнување и соработка меѓу 
РМ и Сојузна Република Германија, потикнување и 
организирање, научни, стопански, туристички, спорт-
ски, образовни, уметнички и културни манифестации, 
изучување на германскиот јазик во РМ и на македон-
скиот јазик во Германија и друго. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
"Киро Крстески Платник" бр. 15. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Зоран Стојкоски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 41/2001. 
(19261) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. 
бр. 15/2001 за 2001 година се запишува здружение под 
име здружение на водокорисници за наводнување од 
ХМС "ТИКВЕШ" потсистем Бошава канал ГК-3 с. 
Сопот, кое ќе се залага за остварување и заштита на 
економски, технички и други права и интереси на зем-
јоделците (корисници за вода за наводнување) за по-
добрување на ефикасноста на наводнувањето во сог-
ласност со Уставот, Законот и Статутот на здружени-
ето. 

Седиштето на здружението е во с. Сопот 1430 - Ка-
вадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 15/2001. 
(19262) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
I.Рег.Зг.бр. 45/01 од 11.07.2001 година во регистарот за 
здруженија на граѓани и фондации што се води пред 
Основниот суд Скопје II - Скопје го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистар за здруженијата на 
граѓани и фондации на здружението под името на под-
ружница на хуманитарно здружение "Киндерхаус Еу-
ропа" Е.В. со седиште на здружението во Скопје, оп-
штина Чаир на ул. "Кемал Сејфула" бр. 5-б со дејству-
вање на подружницата на територија на Република 
Македонија. 

Основните цели и задачи на подружницата на Ху-
манитарното здружение "Киндерхаус Еуропа" Е.В. со 
седиште во Скопје се: Да им се помага на сиромашни-
те деца и граѓани кои имаат минимални услови за жи-
вот и да им овозможи иднина во општеството; да ос-
тварува соработка со други хуманитарни здруженија 
со сроден карактер; да го шири своето членство; да ос-
тварува соработка со државни и други институции за 
решавање на проблемите од областа на делувањето; а 
кои цели на подружницата ќе се постигнуваат со извр-
шувањето на задачите утврдени во статутот на под-
ружницата. 

Подружницата на хуманитарното здружение 
"КИНДЕРХАУС ЕУРОПА" Е.В. со седиште во 
Скопје, која подружница е од странската организација 
"Киндерхаус Еуропа" Бон-СРГ се стекнува со својство 
на правно лице и може да започне со работа од 
II.07.2001 година и ќе трае до завршување на потреба-
та од нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 
45/01. (19263) 

Основниот суд во Кичево, со решение Згф.бр. 
8/2001 од 19.07.2001 година, го запишува следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува основање на здружението на земјо-
делски производители "КЛАС" од општина Вранеш-
тица Кичево. 

Здружението ќе се залага за организирање помош 
на земјоделските производители, обезбедување на ви-
сокиот квалитетен и семенски материјал и заштитни 
средства за добивање на квалитетни производи и по-
голем приход по единица производ, грижа за наводну-
вање и одводнување на земјоделското земјиште одр-
жување на курсеви, семинари и советување од страна 
на стручни лица, за нови организации, техники и тех-
нологии во земјоделското производство, изнаоѓање на 
решенија за пласман на производите, посета на саеми 
и изложби, натпревари и друго. 

Седиштето на здружението е во просториите на 
општина Вранештица. 

Здружението ќе дејствува на територија на општи-
на Вранештица. 

Истото ќе го застапува и претставува Митан Бла-
жески од с. Миокази, Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево, Згф.бр. 8/2001. 
(19291) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV. Ст. бр. 211/01 од 24.07.2001 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Друштво за 
угостителство и трговија "ВИВА - 95" Милча и др. 
ДОО од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 18 и жиро смет-
ка 40100-601-341167 и регистарска влошка 02005931?-
3-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Друштво за угостител-
ство и трговија "ВИВА - 95 " Милча и др. ДОО се 
заклучува. По правосилноста на решението должни-
кот да се брише од трговскиот регистар кој го води 
Основен суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19264) 

Пред Основниот суд во Струмица со решение 
Ст.бр. 71/01 од 20.07.2001 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Друштво за производство, 
трговија на големо и мало увоз-извоз "Ни-пром Нико-
лина витанова и др. ЈТД" Струмица и жиро сметка 
41300-601-37352. Стечајната постапка над должникот 
не се спроведува и истата се заклучува. Доверителите 
горе-наведеното решение можат да го напаѓаат со 
жалба во рок од 15 дена од приемот на истото, преку 
овој до Апелациониот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица. (19267) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
157/01 од 24.07.2001 година над ДООЕЛ "Карачи" од 
с. Сопотница, Демир Хисар со дејност трговија, жиро 
сметка 40301-601-19441 при ЗПП - филијала Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (19271) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
166/01 од 23.07.2001 година над ДООЕЛ "ВИКО-КО-
МЕРЦ" ул. "Ленинова" бр. 29, со дејност трговија, жи-
ро сметка 40300-601-41469 при ЗПП - филијала Бито-
ла, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19272) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
169/01 од 25.07.2001 година над ДОО "Јето-Транс 77" 
од Битола, ул."Караорман" бр. 21,со дејност превоз и 
трговија, жиро сметка 40300-601-101652 при ЗПП - фи-
лијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19288) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
183/98 и Ст. бр. 3/99 од 13.07.2001 година отвори сте-
чајна постапка према должникот Акционерско друш-
тво за угостителство и туризам "Еуроинвест - РТА" 
АД-Прилеп со седиште на ул."Гоце Делчев" бб, При-
леп запишан во регистарска влошка 01013148?-4-09-
000 Битола на Основниот суд Битола со предмет на 
работење угостителство и туризам со жиро сметка 
41100-601-20967 во Заводот за платен промет Филија-
ла Прилеп. 

Стечајната постапка на должникот се отвора на 
ден 13.07.2001 година во 10,00 часот. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана 
Сусулеска член на советот и судија во Основниот суд 
Прилеп. 

За стечаен управник се определува Ордан Бунте-
ски дипл. економист од Прилеп ул. "Свети Наум Ох-
ридски" бр. 20 со телефони 048-417-365 и 070-526-098. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања 
на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги 
таксираат со уплатница од 600,00 денари судски такси 
кои ќе ги уплатат на сметката 41100-840-018-3337- ре-
публички судски такси. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-
ва на подвижните предмети и правата на должникот 
како и разлачните права на недвижностите на дол-
жникот што се запишани во јавните книги и разлачни-
те права на недвижностите што не се запишани во јав-
ните книги во рок од 30 дена сметано од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават 
кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на 
кои предмети постои разлачното право, начинот и ос-
новата на засновање на тоа право како и обезбедено-
то побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат дирекно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 
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Отворањето на стечајната постапка да се запише 
во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се за-
пишани правата врз недвижностите како и правата од 
индустриска сопственост. 

Се закажуваат рочишта за испитување и утврдува-
ње на побарувањата и извештајно рочиште за ден 
20.09.2001 година во 11,00 часот судница голема сала. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19289) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III Ст.бр. 231/01 од 10.07.01 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Авто такси "МА-
МЕР МАМЕР" Мето Љама, ТП Скопје, ул. "7-ма Ал-
банска Бригада" бр. 22 со жиро сметка 40100-601- 
428251 и бр. на регистарска влошка 6-02001258-0-0-0- 
06, па истата не се спроведува, односно отворената 
стечајна постапка над должникот, се заклучува. 

По правосилноста на решението, стечајниот дол-
жник да се брише од трговскиот регистар кој го води 
Основен суд Скопје I - Скопје. 

По заклучување на постапката за сите побарувања 
одговара лицето лично Мамер Љама, ул. "7-ма Албан-
ска Бригада" бр. 22, Скопје со матичен бр. 
0211968450019. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19163) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 121/01 од 19.07.01 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, услуги и промет "ПОМАК" експорт-
импорт Ц.О. со седиште на ул. "Мара Междуречка" 
бр. 26-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-70877, како и 
број на регистарска влошка 19950-0-0-0, при региста-
рот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за производство, услуги и про-
мет "ПОМАК" Ц.О. се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основен суд 
Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19164) 

Основниот суд во Струга, со решение Ст.бр. 
46/2001 од 16.07.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка према Текстилна фабрика "Стружанка" АД 
Струга, со жиро сметка 41020-601-5626 евидентирана 
во ЗПП експозитура Струга. 

За стечаен судија именувана е Мими Нанушеска 
судија при Основниот суд во Струга. 

За стечаен управник е именуван Чавкоски Стојче 
од Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 4-1/4 со број на теле-
фон: 780-550 и моб. 070/516624. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
да ги пријават своите побарувања до стечајниот уп-
равник. 

Се закажува рочиште за испитување на побарува-
њата за 27.09.2001 год. во 10,00 часот во Основниот суд 
Струга. 

Огласот е истакнат на огласна табла на судот на 
ден 16.07.2001 година. 

Од Основниот суд во Струга. (19122) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
89/2001 од 19.07.01 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Друштво за производство, трговија 
и услуги на Станческа Сузана Бест-компани увоз-из-
воз ДООЕЛ - Кривогаштани со седиште на ул. "Браќа 
Мицаноски" 21 запишан во регистарска влошка 
010087807-8-03-000 на Основен суд Битола со жиро 
сметка 41100-601-31135 во ЗПП-Прилеп со дејност тр-
говија на мало. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (19123) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
91/2001 од 17.07.01 година е отворена стечајна постап-
ка над должникот Приватното претпријатие за произ-
водство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и 
мало увоз-извоз "Салватор" Прилеп П.О. со седиште 
на ул. "5-та Прилепска бригада" бр. 45 со жиро сметка 
41100-601-22533 во ЗПП-Прилеп со предмет на рабо-
тење трговија на големо со мешовити стоки. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (19124) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
88/2001 од 16.07.2001 година е отворена стечајна пос-
тапка над должникот мешовито надворешно трговско 
претпријатие "ТОНОН-КОМПАНИ" ДОО експорт-
импорт, Прилеп П.О. со седиште во Прилеп, ул. "Кру-
ме Волнароски" 159 запишан во регистарска влошка 
1-12211 на Окружен стопански суд Битола со дејност 
трговија на мало со возила и делови со жиро сметка 
41100-601-20904 во ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Од страна на имот должникот има само побарува-
ње од АД Млекара-Прилеп, Прилеп во износ од 
185.193 како главен долг и на име трошоци од парнич-
на постапка 13.982 денари кои се пренесуваат на Ре-
публика Македонија. 

Од Основниот суд во Прилеп. (19125) 

Основниот суд во Струмица, со решение Ст.бр. 
102/2001 е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП "Столе-пром" П.О. Струмица со број на жиро с-
ка 41300-601-60169 која се води при ЗПП Филијала 
Струмица, но истата поради немање имот на должни-
кот не се спроведува и стечајната постапка над дол-
жникот ПТП "СТОЛЕ-ПРОМ" П.О. Струмица се зак-
лучува. 

Заинтересираните доверители, горенаведеното ре-
шение можат да го напаѓаат со жалба преку Основни-
от суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во 
рок од 15 дена од објавата на истото во "Службен вес-
ник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица. (19126) 

Основниот суд во Струмица, со решение Ст.бр. 
91/2001 од 20.07.2001 година, е отворена стечајна пос-
тапка над должникот Трговец поединец Магдалина 
Илија Џемова ТП од Струмица, со седиште на ул. 
"Кирил и Методи" бр. 15 и бр. на жиро с-ка 41300-601- 
62088, која се води при ЗПП Филијала Струмица. 

Стечајната постапка на должникот не се спроведу-
ва поради немање имот на истиот, и истата се заклучу-
ва. 

Заинтересираните доверители решението можат 
да го напаѓаат со жалба преку овој суд до Апелацио-
ниот суд во Штип во рок од 15 дена од објавата на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Струмица. (19127) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 167/01 
од 20.07.2001 година, над ДООЕЛ "ЛИНО" Битола, 
ул. "Илинденска" бр. 3/1, со дејност трговија со ж-ска 
40300-601-87332 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19128) 

Основниот суд во Куманово, со решение Ст.бр. 
52/2000 од 26.01.2001 година, заклучена е стечајна пос-
тапка над должникот Друштво за промет и услуги 
"КАРО-ПРЕВОЗ" Живко ДООЕЛ увоз-извоз с. Кар-
пош, Куманово, ул. "22" бр. 6. 
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По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (19129) 

писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(19269) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 216/00 
од 23.07.2001 година, над ДООЕЛ "ХИНС-ПРОМ", ул. 
"Владимир Бакариќ" бр. 15 дејност трговија со ж-ска 
40300-601-60634 при ЗПП - филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (19184) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 
21/2001 од 11.07.2001 година, над "МАРКОМ" ДООЕЛ 
- Охрид со седиште во Охрид, ул. "Богомилска" бб со 
дејност трговија со прехранбени производи со жиро 
сметка бр. 41000-601-48225 при ЗПП филијала - Охрид 
отвори стечајна постапка, истата не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (19189) 

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 
22/2001 од 11.07.2001 година, над ДОО "ДИС-КО-
МЕРЦ" с. Ново село - Охрид со седиште во Ново село 
со бр. на жиро сметка 41000-601-63379 при ЗПП фили-
јала - Охрид отвори стечајна постапка, истата не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Охрид. (19190) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
К.П. 3210 на место викано "Бела Врба" кл.3 во повр-
шина од 820 мкв, заведена во поседовен лист бр. 3453 
за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Шљахова 
Тодор Нада од Ресен, за цена од 50.000,00 ден. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (19243) 

Се продаваат недвижен имот, 1000/1809 нива класа 
1 која се наоѓа на КП.бр. 4083 во м.в. "Беголивада" во 
вкупна површина од 1809 м2 заведена во Имотен лист 
бр. 2681 за КО Варош, за цена од 26.000,00 денари, 
сопственост на Мирческа Захарија од Прилеп, ул. "Н. 
Каранѓулов" бр. 24. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ната парцела во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во Службен весник на Република Ма-
кедонија писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (19270) 

Се продава земјоделско земјиште-нива посторена 
на КП бр. 44/91 план 1 и 2, место викано " СОП", класа 
2-градина, со површина од 4.100 метри квадратни, во 
КО Бањица, сопственост на Максути Ш. Едисе и Мак-
сути З. Мустафага, за цена од 700.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава (разменува или дава под за-
куп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во Службен весник на Република Македонија 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноски" бб во 
Гостивар. (19292) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 662, пл. 004, ск. 004, на в.м. "Турски Рид", класа 
4 со површина од 2129 м2 за 20.000,00 денари заведена 
на Имотен лист број 18 за КО Рибарци сопственост на 
Велика Ташева од Кавадарци, ул. "Беласица" бр. 3. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(19268) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 1009, пл. 004, ск. 011, на в.м. "Гладница", класа 
4 со површина од 2098 м2 за 20.000,00 денари заведена 
на Имотен лист бр. 190 за КО Дабниште сопственост 
на Блажо Трајков од Кавадарци, ул. "Лазо Асијата" 
бр. 26. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 
2466/2, план 6, скица 34, МВ "Бакновка", класа 2 со по-
вршина од 1497 м2 во КО Валандово, сопственост на 
Каракамчев Глигор од Валандово за вкупна цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите 
за прифаќање на понудата да се достават до нотарот 
Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. 

(19293) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1332805 на име Демировски Фаик ул. 

"Единство" бр. 77, К. Паланка. (16311) 
Пасош бр. 1219819 на име Божиновски Игор ул. 

"М.Тито" бр. 154/7, Битола. (18571) 
Пасош бр. 1338663 на име Села Менди с. Ливада, 

Струга. (17620) 
Пасош бр. 1239633 на име Божиновска Александра 

ул. "М.Тито" бр. 157/7, Битола. (18572) 
Пасош бр. 989274 на име Шахини Артан ул. "Б. 

Танев" бр. 5, Куманово. (19218) 
Пасош бр. 1338615 на име Даути Албреса с. Шум, 

Струга. (19311) 
Пасош бр. 1562975 на име Затуроски Владимир с. 

Враништа, Струга. (19312) 
Пасош бр. 109220 на име Ѓулета Шен, Гостивар. 

(19323) 
Пасош бр. 1275170 на име Ристов Игор ул. 

"Пиринска" 53, Виница. (19359) 
Пасош бр. 0956115 на име Костадиновски Гоце ул. 

"50 Дивизија" бр. 35/27, Скопје. (19362) 
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Пасош бр. 398276 на име Башкири Мустафа с. 
Долно Свиларе, Скопје. (19363) 

Пасош бр. 1142121 на име Касуми Садет ул. 
"В.С.Бато" бр. 43/1/40, Скопје. (19364) 

Пасош бр. 1101780 на име Касуми Мехмед ул. 
"В.С.Бато" бр. 43/1/40, Скопје. (19365) 

Пасош бр. 1135100 на име Бељамин Шабани с. 
Студеничани, Скопје. (19366) 

Пасош бр. 0564017 на име Пешевски Бранко с. 
Ржаничино, Скопје. (19367) 

Пасош бр. 1142365 на име Колоски Слободан ул. 
"Ј.Сандански" бр. 86/1/11, Скопје. (19368) 

Пасош бр. 1396905 на име Мариноски Никола ул. 
"Козле" бр. 181, Скопје. (19369) 

Пасош бр. 0142522 на име Венов Тони ул. 
"Сараевска" бр. 1, Гевгелија. (19389) 

Пасош бр. 1456876 на име Мемети Насер ул. "Нов 
живот " бр.25, Скопје. (19395) 

Пасош бр. 1194330 на име Ислам Емин бул. 
"Асном" бр.74/1-41, Скопје. (19396) 

Пасош бр. 1454994 на име Даути Мухарем бул. 
"М.К.Бригада" бр. 38/2, Скопје. (19397) 

Пасош бр. 1514939 на име Спасовски Оливер ул. 
"720" бр. 10, Скопје. (19398) 

Пасош бр. 1081318 на име Симоновски Игор ул. 
"Ј.Сандански" бр. 9, Скопје. (19399) 

Пасош бр. 386251 на име Златко Петров ул. 
"Трнодол" бр. 7, Скопје. (19400) 

Пасош бр. 1492004 на име Мемедоски Демирали с. 
Алдинци, Крушево. (19403) 

Чекови од тековна сметка т.с.бр.115004-67, чекови 
бр. 0030004004741, 0040004726627, 0040004812093, 
0040004821878, издадена од Комерцијална банка-К. 
Паланка на име Тодоровска Јагода, Скопје. (19373) 

Чекови од тековна сметка т.с. бр.00113346, тековна 
картичка и чекови бр.0040003450607, 0060002784790, 
на име Зографски Горѓи, Скопје. (19374) 

Чекови од тековна сметка т.с.бр.0001101225, 
чекови бр. 0090001563603, 0090001582927, 
0090001113063 издадена од Комерцијална банка на име 
Ханџиски Стојан, Скопје. (19375) 

Чек бр. 0305941455110, од тековна сметка бр. 
22906-39, издадена од Комерцијална банка на име 
Петрушевска Којда, Скопје. (19376) 

Чекови од бр. 0190000132120 до 0190000132124 од 
тековна сметка т.к.бр.00244672 и чековна картичка 
издадена од Комерцијална банка на име 
Димитриевски Теве, Скопје. (19377) 

Чекови од бр. 0010005326974 до бр. 0010005326987 
од тековна сметка т.с.бр.116700-80 и чековна картичка 
издадени од Комерцијална банка на име 
Димитриевска Марика, Скопје. (19378) 

Чекови од тековна сметка т.с.бр.3991989, чекови 
од бр.0130005562573 до бр.0130005562584 издадена од 
Поштенска штедилница на име Здравковски Горан, 
Скопје. (19401) 

Чекови од тековна сметка т.с. бр. 14274285 чекови 
бр. 0110004639916, 0110004639917, 0110004639918 
издаден од Комерцијална банка на име Здравевска 
Љупка, Скопје. (19402) 

Чекови од тековна сметка т.с.бр.11216498 чекови 
бр. 0030002362499, 0030002362501, 0030002803444, 
0030002362500 издаден од Комерцијална банка на име 
Плавшиќ Јелисавета, Скопје. (19404) 

Чекови од тековна сметка т.с.бр.11216397 чекови 
бр. 0010001839359, 0010002972342, 0010002972343, 
00100029723451, 0010003915783 издаден од 
Комерцијална банка на име Плавшиќ Јован, Скопје. 

(19405) 
Чекови од бр. 0040004769669 до бр. 0040004769678 

од тековна сметка т.с.бр.14111239 издадена од 
Комерцијална банка на име Исаја Мара, Скопје. 

(19406) 
Чекови од тековна сметка т.с.бр.03926664 чек бр. 

0060003498429 и чекови од бр.0120001290496 издадени 
од Комерцијална банка на име Битољану Тања, 
Скопје. (19409) 

Работна книшка на име Реџепи Сабедин, 
Куманово. (19306) 

Работна книшка на име Чугунски Стојан, 
Гевгелија. (19307) 

Работна книшка на име Џеладини Кани, 
Куманово. (19309) 

Работна книшка на име Трајкова Елизабета, 
Штип. (19314) 

Работна книшка на име Тромпески Димитар ул. 
"И. Игески" бр. 31, Прилеп. (19321) 

Работна книшка на име Рушаноски Ахмед, 
Прилеп. (19322) 

Работна книшка на име Илиева Јованка, 
Неготино. (19325) 

Работна книшка на име Јовановска Радмила, 
Крива Палака. (19343) 

Работна книшка на име Билали Афрдита, Струга. 
(19344) 

Огласот за работна книшка на име Хани Руфије, 
Струга објавен во Сл. весник бр. 54/2001 се сторнира.. 

(19358) 
Работна книшка на име Доневски Зоран, Скопје. 

(19370) 
Работна книшка на име Адалет Арифи Ибраими, 

Скопје. (19371) 
Работна книшка на име Цајкиќ Живка, Скопје. 

(19372) 
Работна книшка на име Стојановски Борче ул. 

"П.Гули" бр. 47, Битола. (19391) 
Воена книшка на име Екрем Демиров, Штип. 

(19315) 
Воена книшка на име Муицич Синиша, Куманово. 

(19326) 
Свидетелство на име Флорије Алими, Куманово. 

(19324) 
Свидетелство на име Станоевски Горанчо, Крива 

Паланка. (19342) 
Свидетелство на име Јордан Димитров, Скопје. 

(19383) 
Свидетелство на име Дафинка Крстевска, Крива 

Паланка. (19385) 
Свидетелство на име Боќиновски Звонко с. Брест, 

Мак. Брод. (19392) 
Свидетелство на име Фетахи Садби, Гостивар. 

(19394) 
Диплома на име Аклиевски Самет, Куманово. 

(19327) 
Здравствена книшка на име Митревска В. ул. 

"Буковски мост" бр. 1, Битола. (19318) 
Здравствена книшка на име Маслак Јасмина с. Г. 

Оризари, Велес. (19345) 
Здравствена книшка на име Василевски Богдан ул. 

"Н. Фронт" бр. 2, Велес. (19346) 
Здравствена книшка на име Теофиќ Салија с. 

Бузалково, Велес. (19347) 
Здравствена книшка на име Реџепова Пандора, 

Велес. (19386) 
Здравствена книшка на име Рамадани Фатбарх, 

Тетово. (19393) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/317 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на отворениот повик е Министерство 

за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавката е прибирање на 

понуди за набавка на конзервиран зеленчук и тоа: 
2.1. Стерилизиран боранија 1/1 (нето плод 570 гр.) 

15.835 лименки, 
2.2. Стерилизирана боранија 5/1 (нето плод 2650 

гр.) 8.942 лименки, 
2.3. Стерилизиран грашок 1/1 (нето плод 570 гр.) 

17.647 лименки, 
2.4. Стерилизиран ѓувеч 1/1 (нето плод 570 гр.) 

12.306 лименки, 
2.5. Стерилизиран ѓувеч 5/1 (нето плод 2650 гр.) 

10.577 лименки, 
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2.6. Пастеризирана пиперка-капија 1/1 (нето плод 
450 гр.) 22.222 тегли, 

2.7. Пастеризирани краставици 1/1 (нето плод 400 
гр.) 25.000 тегли, 

2.8. Пастеризирани краставици 5/1 (нето плод 2370 
гр.) 15.641 лименки, 

2.9. Пастеризирано цвекло 1/1 (нето плод 500 гр.) 
20.000 тегли, 

2.10. Пастеризирано цвекло 5/1 (нето плод 2700 
гр.) 15.000 лименки, 

2.11. Доматно пире 1/1 (нето плод 850 гр.) 
8.412 лименки, 

2.12. Доматно пире 5/1 (нето плод 4500 гр.) 
2.211 лименки. 

Испораката на производите под реден број 2.3 и 
2.7, 2.8 е најкасно до 30.09.2001 година, а на останатите 
производи е најкасно до 01.11.2001 година до сите гар-
низони на АРМ. 

Бараниот производ мора во потполност да ги ис-
полнува квалитативните особини предвидени во Пра-
вилникот за квалитет на свежо овошје, зеленчук, пе-
чурки и нивни преработки. Производите под реден 
број 2.5 и 2.6 да бидат произведени по рецептура која 
може да се добие во соба 705 секој работен ден од 9-12 
часот во Министерството за одбрана. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- цена, со пресметан ДДВ, ДДВ да биде посебно ис-

кажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот на производот што се нуди, 
- испорака. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет ("Службен весник на Р. Маке-
донија" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на 
надлежен овластен судски орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство 
- испорака на бараните производи. 

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

лен примерок, потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. 

2. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на Комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

3. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можело да се идентификува понудувачот. Во зат-
ворениот коверт треба да има уште два затворени и 
запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја со-
држи понудата и носи ознака "понуда" а другиот внат-
решен коверт ја содржи документацијата и носи озна-
ка "документација" и точната адреса на понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Минис-
терството за одбрана со почеток во 10 часот, петнае-
сеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во 
"Службен весник на Р. Македонија". Во случај да пет-
наесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или 
државен празник отворањето на понудите ќе биде на-
редниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице 
место на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- квалитет техничко-технолошки можности за про-
изводство -50%, 

- цена - 40%, 
- испорака -5%, 
- начин и услови на плаќање -5 %. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 

по истекување на рокот, како и тие што не се изработе-
ни според пропозициите и условите утврдени во барање-
то, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да 
достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања може да добиете на те-
лефон 02/28 21 68. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 
1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Прехранбени артикли - по 
спецификации а. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се јави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Набавката е деллива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-
дувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот 
за ј авни набавки, задолжително треба да ј а приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копиј а заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 
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- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни ра-
боти или лично до комисијата на 21.08.2001 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

- Спецификацијата на потребни прехранбени артик-
ли за МВР може да се подигне од пријавницата на МВР. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи објавува 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават 
во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен 
и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни ра-
боти или лично до комисијата на 20.08.2001 година во 
10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство 
на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата понудувачите да достават примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 28/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Ре-

публика Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: Конфекционирање на 

зимски панталони - 9.000 пара и зимски капи - 6.000 пар-
чиња за припадниците на полицијата, согласно Уредбата 
за униформа и ознаките на униформата на Полицијата 
во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). 

Основниот материјал и средствата за означување ги 
обезбедува нарачателот, додека помошниот материјал и 
конфекционирањето конфекционерот. 

Панталоните и капите ќе бидат изработувани по спи-
соци добиени од страна на нарачателот, а обврска на 
конфекционерот е готовите производи да ги дистрибуи-
ра со сопствен превоз по органите за внатрешни работи 
низ Република Македонија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или физич-

ко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набав-
ката. На повикот може да се ј ави и група на понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен 
весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Набавката е деллива. 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која пону-

дувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот 
за ј авни набавки, задолжително треба да ј а приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинален примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на ј авниот повик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 29/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул."Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
Конфекционирање на зимски кошули - 12.000 пар-

чиња за припадниците на полицијата, согласно Уред-
бата за униформа и ознаките на униформата на Поли-
цијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000). 

Основниот материјал и средствата за означување 
ги обезбедува нарачателот, додека помошниот мате-
ријал и конфекционирањето конфекционерот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1.Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација која понудувачот, во 

согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни 
набавки, задолжително треба да ја приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), 
во оригинал примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

- Квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 
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V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку Писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 20.08.2001 година 
во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата понудувачите да достават примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање. 

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде за-
верен и потпишан од одговорно лице на понудувачот. 

- Понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, 
преку писарницата на Министерството за внатрешни 
работи или лично до Комисијата на 20.08.2001 година 
во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во прису-
ство на овластени претставници на понудувачите. 

- Со понудата понудувачите да достават примерок 
од предметот на набавката. 

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Министерството за внатрешни 
работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 30/2001 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
Штембили - печати за пасошка контрола - 600 пар-

чиња. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок 

на додадена вредност и други давачки кон државата), 
со вкупен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. Придружната документација која понудувачот, 
во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јав-
ни набавки, задолжително треба да ја приложи: 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на ј авниот повик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 
- квалитет 40 поени; 
- цена 30 поени; 
- начин на плаќање 15 поени; 
- рок на испорака 15 поени. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/4136/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка е набавка и монтирање на 

ЗРАЧНА ОПРЕМА, за потребите на Институтот за 
радиотерапија и онкологија во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со опремата што е предмет на 
набавката е дадена во тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул."50 Дивизија" бр. 6, Скопје 
секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се 
уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро 
сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурува-
ње на Македонија, со назнака за тендерска документа-
ција. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депо-
нент на Народна банка на Македонија. 

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

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

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Доказ за финансиската способност ( документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки). 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 
- список (референца) на главни и слични испораки 

во претходниот период; 
- опис на технички постројки на понудувачот (ма-

гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт); 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за опремата што се нуди. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или други со-
одветни документи дека не се во стечај или во процес 
на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чиј производ учествуваат. 
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6. Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- сертификат за квалитет на опремата што се нуди; 
- сертификат за продажба. 
Бараните документи треба да се достават во ори-

гинален примерок или заверена копија од нотар. 
Понудувачите кои ќе имаат комплетна документа-

ција и кои ќе се квалификуваат во понатамошната 
постапка ќе бидат писмено повикани да достават по-
нуда. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачите заедно со понудата мора да достават 

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

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "За уче-
ство на повик бр. 02/4136/1. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

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

20.08.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

20.08.2001 година во 11.30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-133/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

133/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за: Проектна изведбена документација и изведба на 
прилагодувањето на ТС "Скопје 3"; ТС "Бучим" и ТС 
"Велес" за потребите на техничкиот систем за управу-
вање (ТСУ) со електроенергетскиот систем (ЕЕС) на 
ЕСМ. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото извршува-
њето на набавката да го подели на повеќе набавувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обемот и видот на активности се дадени во: 
- Технички спецификации на опрема и работи за 

прилагодување на ТС "Скопје 3"; ТС "Бучим" и ТС 
"Велес" 

- Функционални барања за прилагодување на елек-
троенергетските објекти за потребите на системите за 
далечинско водење изработени од Службата за ТСУ 
при ЕСМ. 

2.2. Комплетната тендер - техничка документација 
заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во 
ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Ни-
колов" бб, Скопје, нова зграда, соба 107, од 7,30 до 
9,30 часот. Контакт телефони: комерцијален дел 091 
149-155; технички дел 091 149-049, 149-056. 

2.3. При подигање на тендер документацијата по-
нудувачот е должен да достави уплатница на вредност 
од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601- 
5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-45/2001, ЕДБ 
4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

3.2. Понудата мора да се однесува на Проектна из-
ведбен документација и на изведбата на прилагодува-
њето на ТС, односно мора да го опфати целиот обем 
на бараните работи и набавки во рамките на една ТС. 

3.3. Пооделно за секој објект (ТС) понудата треба 
да ги содржи: сите единечни и вкупни цени, вкупна 
вредност за проектниот дел, вкупна вредност за извед-
бениот дел, како и вкупната вредност на понудата по 
ТС изразена во ДЕМ, без данок на додадена вредност, 
а во се според описот на позициите од дадената тендер 
документација. 

Данокот на додадена вредност треба да биде по-
себно искажан на вкупната вредност. 

Рекапитуларно треба да се даде, преглед на вкуп-
ните вредности по објекти (ТС) соодветно, со посебно 
искажан ДДВ. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудува-
чи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дава централниот регистар, согласно Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98) а странските понудувачи соглас-
но член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави докази дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. (не постари од 6 месеци). 

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за Д Д В . 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јавни 
набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досегашни работи од ваков вид. 

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кад-
ровска опременост за изведување на ваков вид работи. 

4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.6. Целата документација која се бара треба да 
биде оригинална или заверени копии верни на ориги-
налот. 
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5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

5.1. Цена на набавката - 40 бода. 
5.2. Изведени слични референци (квалитет) - 20 

бода. 
5.3. Техничка и кадровска оспособеност - 20 бода. 
5.4. Начин и услови на плаќање - 20 бода. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

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

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000, Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.08.2001 год., во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за сос-
таноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на отворениот повик, како и оние кои немаат це-
локупна документација која се бара во отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие "Електросто-
панство на Македонија"-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-135/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРА-
ЊЕ ЗА ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА 

НА ВИБРАЦИИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-135/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за 4 (четири) преносни (портабл) инструменти за ме-
рење и анализа на вибрации. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да 
ја подели на повеќе понудувачи. 

2. ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА 
Инструментот треба да ги задоволи следните тех-

нички карактеристики: 
1. Најмалку еден канал за аквизација на податоци и 

уште еден дополнителен за мерење на фаза и брзина. 
2. Можност за балансирање на ротори во една и 

две рамнини. 
3. Робусност за индустриски услови. 
4. Температура подрачје на работа од -10 до 50 0С. 
5. Екран со висока резолуција. 
6. Најмалку 32 -битен процесор-CPU. 
7. Минимум 800 FFT линии за анализа на податоци. 
8. Собирање на податоци тренд и анализа на лице 

место. 
9. Анализа на бавно вртечки машински системи. 
10. Тестирање на преодни режими. 

11. Можности за поврзување со РС. 
За секој од инструментите треба да бидат вклучени и: 
- 2 акселерометри; 
- 2 магнетни држачи; 
- оптички читач на фаза; 
- сите потребни кабли; 
- адаптери и конектори; 
- РС и Ethernet кабли; 
- торба; 
- упатство за работа; 
- софтвер за поврзување со РС и анализа на РС со 

сите можности; 
- софтвер за балансирање; 
- инсталација; 
- тренинг. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ја содржи вкупната вред-

ност на целата набавка (со сите давачки согласно член 
54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е 
од странство), а со посебно искажан ДДВ, на паритет 
ДДП Скопје, изразена во ДЕМ. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик од овластен преведувач. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет, кој го издава централниот регистар, 
а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на инструменти за ме-
рење и анализа на вибрации во последните три години 
со датуми, количини и примачи на производителот. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

4.5. Домашните понудувачи мора да достават реше-
ние за ДДВ. 

Документацијата треба да биде оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки): 

- цена на чинење 50 поени; 
- квалитет и референца 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 
- рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 20. 
08. 2001 година, во 11,00 часот во просториите на ЈП 
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"Електростопанство на Македонија", стара зграда, са-
ла за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат 
целокупната документација која се бара во Отворени-
от повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магис-
трални и регионални патишта - Скопје, објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 07-3/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Пошумување и озеленување на Автопатот Е-65, 

делница "Скопје - Групчин - Тетово" и Автопатот 
Е-75, делница " Стоби - Неготино". 

2. ОБЕМ НА РАБОТАТА 
Обемот на работата е дефиниран во Главните про-

екти за изградба и во проектите за пошумување на 
Автопатот Е-65 "Скопје - Тетово" и Автопатот Е-75. 

3. ОПШТИ УСЛОВИ 
3.1. Рокот за извршување на работите изнесува 2 

(два) месеци по потпишување на договорот. 
3.2. Рокот на важноста на понудата изнесува 2 

(два) месеци од доставувањето. 
3.3. Понудувачите можат секој ден од (08-14) часот 

да ја разгледуваат проектната документација во прос-
ториите на Фондот за магистрални и регионални па-
тишта. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Име, адреса и седиште на понудувачите. 
4.2. Извод од регистрација на дејноста. 
4.3. Референтска листа на понудувачот за изграде-

ни објекти од ваков вид на работи. 
4.4. Податоци за кадровската екипираност на 

стручни лица кои ќе бидат ангажирани при изведува-
ње на работите и контрола на квалитетот. 

4.5. Пресметка на работите со единечни цени по 
позиции и вкупна цена на чинење со сите такси и да-
вачки и данокот на додадена вредност. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 
5.1. Понудена цена 40 поени 
5.2. Докажан квалитет 40 поени 
5.3. Рок за извршување 20 поени 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во согласност со чле-

новите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки преку 
пошта или во архивата на нарачателот, ул. " Даме Гру-
ев" бр. 14 - Скопје. 

6.2. Понудите да се достават најдоцна до 17 (седум-
наести) август 2001 година до 12 часот. 

6.3. Понудите кои не се изработени според ова ба-
рање, како и понудите што ќе пристигнат по утврде-
ниот рок, нема да се разгледуваат. 

Фонд за магистрални 
и регионални патишта 

Скопје 

Друштвото за трговија со тутунски производи Бри-
тиш Американ Тобако (Македонија), ДООЕЛ, ек-
спорт-импорт Скопје, одржа седница на ден ММ.07.2001 
година и донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-
НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRI-

TISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Малопродажна цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 

ЛАКИ СТРАЈК КСБ 70.00 денари; 
ЛАКИ СТРАЈК Лајтс 70.00 денари. 

Член 2 

Цената е со вклучен ДДВ и почнува да важи од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

30.07.2001 година Управител, 
Скопје Дарко Маџоски, с.р. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник за ме-
сец јули 2001 година неможе да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

Оддел Назив на одделот износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни ус-

лужни активности 
6140 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 

6399 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиш-
тата и рибарските фарми, услужни 
активности во рибарството 

4770 

10 Вадење на камен јаглен и лигнит, ва-
дење на трест 

4592 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 7667 
14 Вадење на други руди и камен 7907 
15 Производство на прехранбени произ-

води и пијалаци 
8724 

16 Производство на тутунски производи 7457 
17 Производство на текстилни ткаенини 4389 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 
4094 

19 Штавење и доработка на кожа, про-
изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

3424 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, производ-
ство на предмети од слама и метар-
ски материјал 

4175 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7309 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 

7592 

23 Производство на кокс, деривати на 
нафта и нуклеарно гориво 

10025 
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24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 

7510 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

4893 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9805 

27 Производство на основни метали 7995 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 

5281 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 

6023 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 

7054 

31 Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 

6274 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 

4629 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 

11204 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 

4157 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7627 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 

4269 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
10436 

41 Собирање, пречистување и дистрибу-
ција на вода 

7103 

45 Градежништво 5251 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

8212 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 

10134 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употреба 
и за домаќинствата 

5084 

55 Хотели и ресторани 5974 
60 Копнен сообраќај, цевоводен тран-

спорт 
5936 

61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 8050 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 

12068 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 

10451 

65 Финансиско посредување, освен оси-
гурување и пензиски фондови 

13168 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 

15160 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување 

18463 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 

10783 

71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

4499 

72 Компјутерски и сродни активности 6485 
73 Истражување и развој 8406 
74 Други деловни активности 8159 
75 Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 
6876 

80 Образование 6296 
85 Здравство и социјална работа 6648 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 
7036 

91 Дејност на организации врз база на 10148 
зачленување 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 

6765 

93 Други услужни дејности 7787 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 

Бр. 08-3220 Министер, 
30 јули 2001 година Бедредин Ибраими, с.р. 

Скопје 
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