
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Среда, 26 јуни 2002 
Скопје 

Број 43                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
684. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР-
НИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Се прогласува Законот за изборните единици за избор 

на пратеници во Собранието на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 

      Бр. 07-2498/1                  Претседател 
18 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој закон се определуваат подрачјата на избор-

ните единици за избор на 120 пратеници во Собрание-
то на Република Македонија, според пропорционални-
от принцип. 

Член 2 
Изборните единици ги сочинуваат (опфаќаат) изби-

рачките места во рамките на границите на општините 
каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право. 

 
Член 3 

Во Република Македонија се утврдуваат шест из-
борни единици: 

 
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 1. 

Избирачките места од број 2654 до број 2795 
општина Кисела Вода 
Избирачките места од број 2796 до број 2898 

општина Центар 
Избирачките места од број 2592 до број 2653 

општина Карпош 
Избирачките места од број 2428 до број 2450 

општина Сарај 
Избирачките места од број 2341 до број 2361 

општина Студеничани 
Избирачките места од број 2451 до број 2461 

општина Кондово 
Избирачките места од број 2412 до број 2427 

општина Сопиште 
Избирачките места од број 0224 до број 0249 

општина Македонски Брод 
Избирачките места од број 0250 до број 0274 

општина Самоков. 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 2. 
Избирачките места од број 0995 до број 1104 

општина Куманово 
Избирачките места од број 2476 до број 2552 

општина Гази Баба 
Избирачките места од број 2899 до број 2956 

општина Чаир 
Избирачките места од број 2553 до број 2591 

општина Ѓорче Петров 
Избирачките места од број 1105 до број 1130 

општина Липково 
Избирачките места од број 2957 до број 2973 

општина Шуто Оризари 
Избирачките места од број 2332 до број 2340 

општина Арачиново 
Избирачките места од број 2462 до број 2475 

општина Чучер Сандево 
Избирачките места од број 1156 до број 1186 

општина Старо Нагоричане. 
 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 3. 
Избирачките места од број 2135 до број 2210 

општина Велес 
Избирачките места од број 2247 до број 2315 

општина Штип 
Избирачките места од број 0830 до број 0874 

општина Кочани 
Избирачките места од број 0938 до број 0981 

општина Крива Паланка 
Избирачките места од број 1671 до број 1703 

општина Свети Николе 
Избирачките места од број 0303 до број 0329 

општина Виница 
Избирачките места од број 0572 до број 0604 

општина Делчево 
Избирачките места од број 2393 до број 2411 

општина Илинден 
Избирачките места од број 0001 до број 0016 

општина Берово 
Избирачките места од број 1530 до број 1563 

општина Пробиштип 
Избирачките места од број 0903 до број 0937 

општина Кратово 
Избирачките места од број 0605 до број 0618 

општина Македонска Каменица 
Избирачките места од број 2377 до број 2392 

општина Петровец 
Избирачките места од број 0017 до број 0025 

општина Пехчево 
Избирачките места од број 0880 до број 0887 

општина Облешево 
Избирачките места од број 0892 до број 0902 

општина Оризари 
Избирачките места од број 0982 до број 0994 

општина Ранковце 
Избирачките места од број 2316 до број 2331 

општина Карбинци 
Избирачките места од број 2362 до број 2376 

општина Зелениково 
Избирачките места од број 2217 до број 2226 

општина Градско 
Избирачките места од број 1564 до број 1573 

општина Злетово 
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Избирачките места од број 0888 до број 0891 

општина Зрновци 
Избирачките места од број 2227 до број 2240 

општина Чашка 
Избирачките места од број 1704 до број 1712 

општина Лозово 
Избирачките места од број 0875 до број 0879 

општина Чешиново 
Избирачките места од број 1142 до број 1155 

општина Клечовце 
Избирачките места од број 0330 до број 0332 

општина Блатец 
Избирачките места од број 1131 до број 1141 

општина Орашец 
Избирачките места од број 2211 до број 2216 

општина Богомила 
Избирачките места од број 2241 до број 2246 

општина Извор. 
 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 4. 
Избирачките места од број 1350 до број 1457 

општина Прилеп 
Избирачките места од број 1713 до број 1773 

општина Струмица 
Избирачките места од број 0659 до број 0703 

општина Кавадарци 
Избирачките места од број 1574 до број 1607 

општина Радовиш 
Избирачките места од број 0333 до број 0360 

општина Гевгелија 
Избирачките места од број 1213 до број 1237 

општина Неготино 
Избирачките места од број 1774 до број 1793 

општина Ново Село 
Избирачките места од број 1811 до број 1826 

општина Босилово 
Избирачките места од број 0280 до број 0302 

општина Валандово 
Избирачките места од број 1794 до број 1810 

општина Василево 
Избирачките места од број 0368 до број 0377 

општина Богданци 
Избирачките места од број 1508 до број 1519 

општина Кривогаштани 
Избирачките места од број 1837 до број 1843 

општина Муртино 
Избирачките места од број 0181 до број 0193 

општина Могила 
Избирачките места од број 1827 до број 1836 

општина Куклиш 
Избирачките места од број 1238 до број 1248 

општина Демир Капија 
Избирачките места од број 0713 до број 0722 

општина Росоман 
Избирачките места од број 1618 до број 1623 

општина Подареш 
Избирачките места од број 1494 до број 1507 

општина Тополчани 
Избирачките места од број 1608 до број 1617 

општина Конче 
Избирачките места од број 0378 до број 0385 

општина Стар Дојран 
Избирачките места од број 0194 до број 0204 

општина Кукуречани 
Избирачките места од број 0158 до број 0168 

општина Новаци 
Избирачките места од број 0361 до број 0367 

општина Миравци 
Избирачките места од број 0214 до број 0223 

општина Добрушево 
Избирачките места од број 0169 до број 0174 

општина Бач 
Избирачките места од број 1520 до број 1529 

општина Витолиште 

Избирачките места од број 0175 до број 0180 
општина Старавина 
Избирачките места од број 0704 до број 0712 

општина Конопиште. 
 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 5. 
Избирачките места од број 0026 до број 0138 

општина Битола 
Избирачките места од број 1249 до број 1313 

општина Охрид 
Избирачките места од број 1844 до број 1885 

општина Струга 
Избирачките места од број 0723 до број 0757 

општина Кичево 
Избирачките места од број 1624 до број 1670 

општина Ресен 
Избирачките места од број 1458 до број 1493 

општина Долнени 
Избирачките места од број 1187 до број 1208 

општина Крушево 
Избирачките места од број 1904 до број 1912 

општина Лабуништа 
Избирачките места од број 0619 до број 0640 

општина Демир Хисар 
Избирачките места од број 1913 до број 1920 

општина Велешта 
Избирачките места од број 0139 до број 0157 

општина Бистрица 
Избирачките места од број 1894 до број 1903 

општина Делогожди 
Избирачките места од број 0275 до број 0279 

општина Пласница 
Избирачките места од број 1314 до број 1334 

општина Белчишта 
Избирачките места од број 1343 до број 1349 

општина Мешеишта 
Избирачките места од број 0758 до број 0781 

општина Другово 
Избирачките места од број 0641 до број 0658 

општина Сопотница 
Избирачките места од број 1335 до број 1342 

општина Косел 
Избирачките места од број 1921 до број 1923 

општина Вевчани 
Избирачките места од број 1886 до број 1893 

општина Луково 
Избирачките места од број 0802 до број 0813 

општина Вранештица 
Избирачките места од број 1209 до број 1212 

општина Житоше 
Избирачките места од број 0205 до број 0213 

општина Цапари. 
 

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ 6. 
Избирачките места од број 1924 до број 1998 

општина Тетово 
Избирачките места од број 0386 до број 0435 

општина Гостивар 
Избирачките места од број 2007 до број 2031 

општина Теарце 
Избирачките места од број 2089 до број 2114 

општина Желино 
Избирачките места од број 0534 до број 0557 

општина Дебар 
Избирачките места од број 2032 до број 2049 

општина Брвеница 
Избирачките места од број 0436 до број 0452 

општина Неготино Полошко 
Избирачките места од број 2066 до број 2079 

општина Боговиње 
Избирачките места од број 2050 до број 2065 

општина Камењане 
Избирачките места од број 0499 до број 0509 

општина Чегране 
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Избирачките места од број 0814 до број 0829 

општина Зајас 
Избирачките места од број 0463 до број 0477 

општина Ростуша 
Избирачките места од број 0782 до број 0801 

општина Осломеј 
Избирачките места од број 0453 до број 0462 

општина Врапчиште 
Избирачките места од број 0510 до број 0519 

општина Долна Бањица 
Избирачките места од број 2115 до број 2126 

општина Јегуновце 
Избирачките места од број 2080 до број 2088 

општина Шипковица 
Избирачките места од број 1999 до број 2006 

општина Џепчиште 
Избирачките места од број 0558 до број 0571 

општина Центар Жупа 
Избирачките места од број 0526 до број 0533 

општина Вруток 
Избирачките места од број 2127 до број 2134 

општина Вратница 
Избирачките места од број 0520 до број 0525 

општина Србиново 
Избирачките места од број 0478 до број 0498 

општина Маврови Анови. 
 

Член 4 
Од секоја изборна единица утврдена со членот 3 на 

овој закон, се избираат по 20 пратеници. 
 

Член 5 
Ако некое избирачко место претрпи измени соглас-

но со членот 11 од Законот за избирачките места, изби-
рачите од новото избирачко место го остваруваат свое-
то избирачко право во изборната единица каде што 
припаѓало избирачкото место. 

 
Член 6 

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред 
денот определен за избори ќе ги објави описите на из-
борните единици утврдени со овој закон. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за изборните единици за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� број 36/98). 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
685. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за државните службеници, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 

      Бр. 07-2497/1                 Претседател 
18 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
          Скопје        Борис Трајковски, с.р.   

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Во Законот за државните службеници (�Службен 

весник на Република Македонија� број 59/2000, 
112/2000, 34/2001 и 103/2001), во членот 3 став (2) по 
зборовите: �органите на државната управа� се става за-
пирка и се додаваат зборовите: �во органите на едини-
ците на локалната самоуправа и градот Скопје�. 
Во ставот (3) зборовите: �во органите на единиците 

на локалната самоуправа и градот Скопје, кои вршат 
работи согласно со ставот (1) од овој член, како и кои 
вршат доверени работи согласно со закон и на лицата 
вработени� се бришат. 

 
Член 2 

По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 
 

�Член 3-а 
(1) При вработување во органите од членот 3 ставо-

ви (2) и (3) на овој закон, се применува начелото на со-
одветна и правична застапеност на граѓаните кои при-
паѓаат на сите заедници, во сите звања утврдени со 
овој закон и почитување на критериумите на стручност 
и компетентност. 

(2) Начелата од ставот (1) на овој член, се примену-
ваат и при вработувањето на лицата од членот 3 став 
(4) на овој закон.� 

Член 3 
Во членот 7 во став (2) алинеја 5 по зборовите: 

�развива политика поврзана со вработувањето�, се до-
даваат зборовите: �соодветната и правична застапе-
ност.�. 
По алинејата 6 се додаваат две нови алинеи 7 и 8, 

кои гласат: 
�- собира и обработува податоци за вработените во 

органите од членот 3 ставови (2) и (3) на овој закон, 
припадници на заедниците; 

- начинот и постапката за собирање и обработка на 
податоците за државните службеници ќе се утврди со 
акт на Агенцијата;� 
Алинеите 8 и 9 стануваат алинеи 9 и 10. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
686. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ  
ВО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА� 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за објавување на законите и другите прописи и акти во 
�Службен весник на Република Македонија�, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 

      Бр. 07-2496/1                  Претседател 
18 јуни 2002 година     на Република Македонија, 
           Скопје         Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И 
АКТИ ВО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА� 
 

Член 1 
Во Законот за објавување на законите и другите 

прописи и акти во �Службен весник на Република Ма-
кедонија� (�Службен весник на Република Македони-
ја� број 56/99), во членот 8 по ставот 1 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

�Законите се објавуваат и на друг службен јазик и 
писмо што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
припаѓаат на заедниците во Република Македонија�. 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
687. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА 
НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2002 ГОДИНА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за попис на населението, домаќинствата 
и становите во Република Македонија, 2002 година, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 
Бр. 07-2495/1                                 Претседател 

18 јуни 2002 година                на Република Македонија, 
           Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА 
И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,  

2002 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Законот за попис на населението, домаќинствата 

и становите во Република Македонија, 2002 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
16/2001, 37/2001 и 70/2001), во членот 4 став 1 зборо-
вите: �1 април до 15 април 2002 година� се заменуваат 
со зборовите: �1 ноември до 15 ноември 2002 година�. 
Во ставот 2 зборовите: �16 април до 22 април 2002 

година� се заменуваат со зборовите: �16 ноември до 22 
ноември 2002 година�. 
Во ставот 3 зборовите: �31 март 2002 година� се за-

менуваат со зборовите: �31 октомври 2002 година�. 
 

Член 2 
Во членот 5 став 1 се додава нова точка 1, која гла-

си: 
�1. Местото на вообичаеното живеење е географско 

место, каде што лицето кое се попишува вообичаено 
живее; тоа може да биде исто или различно од местото 

каде што лицето фактички се наоѓа во времето на по-
писот; или тоа може да биде неговото официјално мес-
то на живеење. Под местото на вообичаено живеење на 
лицето се подразбира местото каде што тоа поминува 
најголем дел од својот дневен, односно ноќен одмор.� 
Точката 1 која станува точка 2 се менува и гласи: 
�Под официјално место на живеење во Република 

Македонија се смета местото во кое лицето живее во 
согласност со прописите на Република Македонија.� 
Точката 2 која станува точка 3 се менува и гласи: 
�3. �Вкупно население на Република Македонија�, 

ќе се смета населението попишано врз основа на чле-
нот 6 точките 1, 2, 3, 4 и 5 кои ги поседуваат докумен-
тите од членот 39 на овој закон.� 
Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 3 
Во членот 6 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
�1. Лицата кои имаат место на вообичаено живеење 

во Република Македонија, без оглед дали во моментот 
на пописот се наоѓаат во местото на живеење или во 
друго место во Република Македонија.� 
Во точките 2, 3 и 4 зборовите: �официјално (легал-

но) место на живеење� се заменуваат со зборовите: 
�место на вообичаено живеење�. 
По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 
�5. Лицата кои имаат место на вообичаено живеење 

во Република Македонија, а кои не ги поседуваат доку-
ментите од членот 39 точка 1 на овој закон ќе бидат 
вклучени во пописот и ќе бидат броени во вкупното на-
селение, доколку ги презентираат документите утврде-
ни во членот 39 точка 3 на овој закон.� 
Точката 5 станува точка 6, а постојната точка �6� се 

брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
�- Државниот завод за статистика има право да ја 

провери веродостојноста на документите од членот 39 
на овој закон.� 

Член 4 
Во членот 9 став 1 точка 1 алинеја 3 се менува и гласи: 
�- адреса на која лицето вообичаено живее за време 

на Пописот;� 
Член 5 

Во членот 10 став 1 се брише. 
Во ставот 2 зборовите: �точки 5а) и 5б)� се замену-

ваат со зборовите: �точки 6а) и 6б)�. 
 

Член 6 
Во членот 18 алинеја 4 бројот �5� се заменува со 

бројот �6�. 
Член 7 

Во членот 21 став 1 зборовите: �1 март до 15 март 
2002 година� се заменуваат со зборовите: �1 октомври 
до 15 октомври 2002 година�. 

 
Член 8 

Во членот 22 став 1 зборовите: �1 април до 15 ап-
рил 2002 година� се заменуваат со зборовите: �1 ноем-
ври до 15 ноември 2002 година�, а зборовите: �и точка-
та 6� се бришат. 

Член 9 
Во членот 26 став 4 зборот �националности� се за-

менува со зборот �заедници�. 
 

Член 10 
Во членот 29 став 1 точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: �при што соодветно и правич-
но се застапени припадниците на заедниците, водејќи 
сметка за стручноста.� 
Ставот 4 се менува и гласи: 
�Во Комисијата за пописниот реон се именуваат и 

по еден член од припадниците на заедниците што спо-
ред Пописот од 1994 година се застапени со над 1% на 
вкупното население во пописниот реон.� 
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Член 11 
Во членот 30 став 1, точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: �водејќи сметка да бидат зас-
тапени и припадниците на заедниците�. 

 
Член 12 

Во членот 31 став 1 по зборовите: �пописна коми-
сија� се става запирка и се додаваат зборовите: �при 
што соодветно и правично се застапени припадниците 
на заедниците, водејќи сметка за стручноста,�. 
Во ставот 2 по зборовите: �пописниот реон� се до-

даваат зборовите: �при што соодветно и правично се 
застапени припадниците на заедниците, водејќи сметка 
за стручноста�. 
Во ставот 3 зборовите: �за довербата која избраниот 

попишувач би ја имал кај месното население� се бри-
шат. 

Член 13 
Во членот 35 став 1 точката се заменува со запирка 

и се додаваат зборовите: �при што соодветно и правич-
но се застапени припадниците на заедниците, водејќи 
сме ка за стручноста�. т 

Член 14 
По членот 35 се додава нова глава V-а, која гласи: 
�V-а. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ВО ПОПИСОТ� 
 

Член 15 
Членот 36 се менува и гласи: 
�Попишувачот е должен да ги информира лицата 

кои се попишуваат дека имаат право на слободно изби-
рање на попишување на службен македонски јазик и 
неговото кирилско писмо или на друг службен јазик и 
неговото писмо што го зборуваат најмалку 20% од гра-
ѓаните во Република Македонија; на службен македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и 
писмото кој, исто така е службен, а го користат најмал-
ку 20% од граѓаните во единиците на локалната само-
управа; како и на службен македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата 
на која припаѓаат лицата кои се попишуваат (турски, 
влашки, ромски, српски). 
Попишувањето се спроведува на службен македон-

ски јазик и неговото кирилско писмо. 
Во случаите каде што попишувањето се спроведува 

на службен јазик што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Македонија, образецот се по-
полнува на тој јазик и писмо и дополнително на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо. 
Во случаите каде што попишувањето се спроведува 

на турски, влашки, ромски и српски јазик, образецот се 
пополнува на јазикот по избор на лицето кое се попи-
шува и дополнително на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 
Обрасците се печатат на службен македонски јазик 

и неговото кирилско писмо; на јазикот и писмото што 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија и на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо; како и на турски, влашки, ромски и српски ја-
зик и писмо и на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо. 

Член 16 
По членот 36 се додава нова глава V-б. и нов член 

36-а, кои гласат: 
�V-б. МЕЃУНАРОДНИ НАБЉУДУВАЧИ, ЕКСПЕРТ-

СКИ ГРУПИ И ДРУГИ НАДГЛЕДУВАЧИ 
 

Член 36-а 
Во постапката за подготовка, организирање и спро-

ведување на Пописот, како и во постапката на обработ-
ка на податоците и објавувањето на резултатите од По-
писот, може да вршат набљудување и мониторинг со-
одветни експертски групи од Советот на Европа и дру-
ги меѓународни организации надлежни за прашања по-
врзани со Пописот. 

За спроведување на ставот 1 на овој член, Владата 
на Република Македонија навремено ќе ги извести 
овие меѓународни организации и ќе обезбеди услови за 
спроведување на набљудувањето и мониторингот на 
Пописот. 
Меморандумот за разбирање потпишан меѓу Влада-

та на Република Македонија, Европската комисија и 
Советот на Европа ќе се имплементира како основа за 
спроведување на меѓународното набљудување и мoни-
торинг на Пописот. 
Набљудувачите ќе имаат пристап до сите докумен-

ти од Пописот, вклучувајќи ги и доверливите во сог-
ласност со одредбите за заштита на податоци утврдени 
со овој закон и Меморандумот за разбирање од ставот 
3 на овој член.� 

Член 17 
Во членот 37 се додаваат два нови става 8 и 9, кои 

гласат: 
�По извршеното попишување попишаното лице го 

потпишува пополнетиот образец П-1. За отсутните чле-
нови на домаќинството и за децата до 15 години, обра-
зецот П-1 го потпишува лицето кое ги дало податоци-
те. 
Во пописниот образец П-1 за лицето се евидентира 

и документот врз основа на кој е извршен пописот (ви-
дот, бројот и датата на издавањето на документот и 
надлежниот орган кој го издал).� 

 
Член 18 

Во членот 38 став 1 зборовите: �15 април 2002 го-
дина� се заменуваат со зборовите: �15 ноември 2002 
година�. 
Во ставот 3 зборовите: �20 април 2002 година� се 

заменуваат со зборовите: �20 ноември 2002 година�. 
 

Член 19 
Во членот 39 точка 2 алинеја 2 зборовите: � и реше-

ние за одобрен престој (постојан или привремен)� се 
бришат, а зборот �издадени� се заменува со зборот �из-
дадена�. 
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
�3. За лицата кои со пописот ќе се опфатат во сог-

ласност со одредбите од членот 6 точка 5 на овој закон: 
- полноважен (оверен кај надлежен орган) документ 

за сопственост на куќа или стан или договор за закуп 
на куќа или стан (за носителот или член на семејство-
то); 

- сметки за платена електрична енергија, фиксен те-
лефон, вода или парно греење; 

- за малолетните деца, ученичка книшка/свидетел-
ство за завршено одделение/клас во учебната година во 
годината пред пописот; 

- здравствена книшка; 
- за вработените, договор за работа евидентиран 

пред надлежен орган; 
- за невработените, картон за пријавување во Заво-

дот за вработување; 
- за пензионерите, чек за исплатени пензии на адре-

сата на живеење и 
- за корисниците на социјална помош од Република 

Македонија, потврда за примена социјална помош на 
адресата на живеење. 
Документите од точката 3 се однесуваат за период 

од една година и повеќе пред спроведувањето на попи-
сот и ќе се наведат во посебен образец ПД-1. 
Во точките 3, 4 и 5 кои стануваат точки 4, 5 и 6 бро-

јот �5� се заменува со бројот �6�. 
Постојната точка �6� се брише. 
 

Член 20 
Во членот 41 точката се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: �при што соодветно и правично се 
застапени припадниците на заедниците, водејќи сметка 
за стручноста�. 
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Член 21 
Во членот 52 став 1 зборовите: �државјани на Ре-

публика Македонија кои се надвор од земјата над една 
година од членот 6 точка 6 на овој закон� се бришат, а 
зборовите: �точки 5а) и 5б)� се заменуваат со зборови-
те: �точки 6а) и 6б)�. 
Во ставот 2 зборовите: �15 април 2004 година� се 

заменуваат со зборовите: �15 ноември 2004 година�. 
 

Член 22 
Во членот 53 став 3 зборовите: �бр. 11/2000� се за-

менуваат со зборовите: �бр. 103/2001�. 
 

Член 23 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на законот. 

 
Член 24 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во �Службен весник на Република Македонија�. 

___________ 
688. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ 
КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ 
(ИДА), ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ 

ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ 
 
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија со кредит кај Меѓународното здружение 
за развој (ИДА), по Договорот за кредит за Проектот за 
развој на општините, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2494/1                  Претседател 
18 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА СО КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА), ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ 
ЗА ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНИТЕ 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родното здружение за развој (ИДА) со кредит во 
износ од 4,1 милиони (4.100.000) Специјални права 
на влечење (СПВ), еквивалент на 5 милиони амери-
кански долари, наменет за Проектот за развој на 
општините. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на кредитот од 
членот 1 на овој закон се утврдуваат со договор за кре-
дит по Проектот за развој на општините, кој ќе се склу-
чи меѓу Република Македонија и Меѓународното здру-
жение за развој (ИДА). 
Од името на Република Македонија, Договорот за 

кредит од ставот 1 на овој член ќе го потпише министе-
рот за финансии или од него овластено лице. 

Член 3 
Кредитот е бескаматен, со рок на отплата од 20 го-

дини и грејс период од 10 години. 
Кредитот ќе се отплаќа во 20 еднакви полугодишни 

рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 мај и 15 но-
ември секоја година, почнувајќи од 15 ноември 2012 
година, а завршувајќи на 15 мај 2022 година. 

 
Член 4 

На неповлечените средства од кредитот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното 
здружение за развој (ИДА) на 30 јуни секоја година, но 
не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресме-
тува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Дого-
ворот од членот 2 на овој закон до денот на повлекува-
ње на средствата. 
На повлечените средства од главницата на кредитот 

што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за ус-
луги по стапка од 0,75% годишно. 
Провизијата од ставовите 1 и 2 на овој член се пла-

ќа полугодишно и тоа на 15 мај и на 15 ноември секоја 
година. 

Член 5 
Република Македонија кредитот од членот 1 на овој 

закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во �Службен весник на Република Македонија�. 
___________ 

689. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ДЕПОЗИТИ 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Фондот за осигурување на депозити, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 јуни 2002 година. 
 

     Бр. 07-2493/1                  Претседател 
18 јуни 2002 година                на Република Македонија, 

     Скопје                              Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

 
Член 1 

Во Законот за Фондот за осигурување на депозити 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
63/2000 и 29/2002), во членот 9 став 2 точка 1 бројот 
�3.000� се заменува со бројот �10.000�, а точката 2) се 
менува и гласи:  

�2) 90% од депозитот на секое физичко лице во ед-
на банка или штедилница до износот од денарска про-
тиввредност меѓу 10.000 ЕВРА и 20.000 ЕВРА, но не 
повеќе од денарска противвредност на 20.000 ЕВРА.� 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 
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690. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Сл. весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижности на катастарската општина Голозинци-општи-
на Чашка. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижнос-

тите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премерот и катастарот на земјиштето (�Сл. вес-
ник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-2687/1                            
24 јуни 2002 година                               Директор,             
           Скопје                                Мирче Ѓорговски, с.р.                

___________ 
 
По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на предметите кои може да се увезат без плаќање на 
царина, објавено во �Службен весник на Република 
Македонија� бр. 40/2002, направена е техничка грешка, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 
КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ  

НА ЦАРИНА  
1. Во точка 1 од Решението наместо текстот од ред-

ните броеви:  
25) TV REPETITORI FPT 98-45/45 20 W       1 парче 
26) TV REPETITORI FPT 98-3/45 20 W       13 парчиња 
27) TV REPETITORI FPT 98-3/45 10 W       12 парчиња 
треба да стои:  
25) TV REPETITORI FPT 98-45/45 20 W     13 парчиња 
26) TV REPETITORI FPT 98-3/45 20 W         1 парче 
27) TV REPETITORI FPT 98-45/45 10 W     12 парчиња 
 
2. Во точката 1, во тарифниот број 9030, во тариф-

ната ознака 9030 40 90 00, по потточката 6) треба да 
стои потточка 7) која гласи: 

�7) MULTIFUNCION GENERATOR SM-B6    1 парче� 
 

      Бр. 23-17/43-1        Од Владата на Република 
18 јуни 2002 година                         Македонија 
           Скопје 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
С У Д С К И    О Г Л А С И 

 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка по 
тужба на тужителката Ацева Даниела од Велес, против 
тужениот Ацев Тодор од Велес, за развод на брак, 
вредност на спорот 60.000,00 денари. 
Со решение на Основниот суд Велес П. бр. 112/02 

од 11.06.2002 година на тужениот Ацев Тодор од Ве-
лес, а сега со непозната адреса на живеење во Италија, 
му е одреден привремен застапник Биљана Јачева дип-
ломиран правник-стручен соработник во Основениот 
суд во Велес. 
Привремениот застапник ќе го застапува тужениот 

во постапката се додека тужениот или негов полно-
мошник не се појави пред судот, односно додека Цен-
тарот за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 
Од Основниот суд во Велес, П. бр. 112/02.    (17512) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово води спор за соп-

ственост по тужба на тужената Елез Сефер Адеми од с. 
Челопек, против Нијази Адем Мифтари од с. Челопек, 
а сега со непозната адреса во странство. 
Се повикува тужениот да во рок од 15 дена од обја-

вувањето на огласот да се јави на судот и достави адре-
са или достави свој застапник, а ако тоа не го стори во 
овој рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе 
го води спорот во негово име. 
Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 380/2002. 
                                                                            (17513) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ  
РЕГИСТАР 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2797/2002 од 30.04.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02017639?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар запишувањето на план на Друш-
твото за производство и трговија ЕТЕРНА Бранко и 
други ДОО Скопје, ул. �Христо Татарчев� бр. 47-в. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  

2797/2002.                                                                (14234)        
_______________________________________________ 

 
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. 168/02 од 14.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за тр-
говија и услуги �КАДРИ - КОМЕРЦ� ДООЕЛ експорт-
импорт со седиште на ул. �Ордан Чопела� бр. 81, со 
жиро сметка бр. 40100-601-440447, како и број на  ре-
гистарска влошка 02024007?-8-01-000 при регистарот 
на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спро-
ведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �КАДРИ - КОМЕРЦ� 
Фуат ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17188) 

___________  
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 194/02 од 19.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Друштво за про-
изводство, трговија и услуги �БУМАКО� Ристо ДОО-
ЕЛ со седиште на ул. �Коце Металец� бр. 1/8, со жиро 
сметка бр.  300000000277068, како и број на  регистар-
ска влошка 02028269?-8-01-000 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �БУМА-
КО� Ристо ДООЕЛ, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се -

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17236) 

___________  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 497/01 од 04.02.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги 
�МАБИ-ПРОМЕТ � увоз-извоз ЦО - Скопје, со седиш-
те на ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 4-2/24, и жиро сметка 
40120-601-174716,  и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

ПТГМУ �МАБИ-ПРОМЕТ� увоз-извоз ЦО - Скопје, со 
седиште на ул. �Бранислав Нушиќ� бр. 4-2/24, и жиро 
сметка 40120-601-174716, се заклучува. 



Стр. 8 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26 јуни 2002 
 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води  овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (17242) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 467/01 од 14.05.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија, услуги и истражување �БОЈ-
АНА КРЗНО� експорт-импорт ДОО Скопје, со седиш-
те на бул. �АСНОМ� бр. 54/1-22, со жиро сметка 
40100-601-221551, и регистарска влошка 1-40030-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, трговија, услуги и истражу-
вање �БОЈ-АНА КРЗНО�ДОО од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд  Скоп-
је I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17258) 

___________ 
 
Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 

111/2002 година, отвори стечајна постапка према дол-
жникот Друштво за производство, поправка и одржува-
ње на електрични апарати и уреди �КЕЛТРОН� Мето-
дија Николоски ДООЕЛ - Прилеп   запишан во регис-
тарска влошка 01008568?-8-03-000, на Основниот суд 
во Битола, со  основна дејност Друштво за производ-
ство, поправка и одржување на електрични апарати и 
уреди КЕЛТРОН Методија Николоски ДООЕЛ  При-
леп, со жиро сметка 300020000184432 во Комерцијална 
банка АД Скопје  - филијала Прилеп. 
Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-

чува, поради тоа што должникот должи само према 
единствениот основач. 
Од Основниот суд во Прилеп.                         (17372) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 143/02 

од 13.06.2002 година, над Друштвото за производство 
и услуги �ЛАБ� ДООЕЛ Груевски Владо од Битола ул. 
�Сотир Брбевски� бр. 4,  со дејност производство и жи-
ро сметка 500-0000001079, при Стопанска банка, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (17373) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 11/2002 

од 12.06.2002 година, према стечајниот должник ТД 
�Езро� - Косел, Охрид, со жиро сметка бр. 5300-
001000854-55, што се води при Охридска  банка, Охрид 
отвори стечајна постапка,  истата ја заклучи поради не-
мање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот дол-

жник да се брише од регистарот што се води при Ос-
новниот суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                          (17374) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 81/02 од 23.05.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет со стоки на големо и мало, застапување и пос-
редување �Макбрест� ц.о. увоз-извоз Скопје, со седиш-
те на бул. �Јане Сандански� бр. 65, со жиро сметка 
40100-601-43346, и регистарска влошка 1-5599-0-0-0 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  

Отворената стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за промет со стоки на големо и мало, 
застапување и посредување �Макбрест� ц.о., увоз-
извоз  од Скопје, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се -

брише од регистарот кој го води Основниот суд  Скоп-
је I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17282) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 164/02 од 18.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на стока на големо и мало и услуги �ДЕЉВИ-
НИ� ДОО со седиште во с. Средно Коњаре со жиро 
сметка бр.  40100-601-364006, како и број на  регистар-
ска влошка 1-65458-0-0-0 при регистарот на Основниот 
суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на стока на големо и мало и услу-
ги �ДЕЉВИНИ� ДОО се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17289) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 172/02 од 18.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија на големо и мало �ЛАМИЛИЈА� извоз-увоз 
Скопје, со седиште на ул. �Ордан Чопела� бр. 90-б, со 
жиро сметка бр.  40110-601-38589, како и број на  ре-
гистарска влошка 1-4884-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведу-
ва.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија на големо и мало �ЛАМИЛИЈА� 
извоз-увоз се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17290) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Ст. бр. 41/2002 од 20.05.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги �МИК 
ТРЕЈД� Љупчо ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Кр-
чин� бр. 8, и жиро сметка 40120-601-0118987,  и истата 
не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија и услуги �МИК 
ТРЕЈД� Љупчо ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Кр-
чин� бр. 8, и жиро сметка 40120-601-0118987, се заклу-
чува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води  овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.              (17298) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 116/02 од 12.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот �ВЕЛЧЕ КОМ� 
ТП Авто такси Скопје, со седиште на ул. �Маџари� бр. 
1,6 со жиро сметка бр.  40100-620-16-80700-52113-39, 
како и број на  регистарска влошка 02007124?-6-06-000 
при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
истата не се спроведува.  
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Отворената стечајна постапка над должникот 

�ВЕЛЧЕ КОМ� ТП Авто такси, се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17299) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 135/02 

од 18.06.2002 година, над ПП за производство, услуги 
и трговија на големо и мало �Челик� ДОО ул. �Христо 
Ботев� бр. 75, Трег. 1-3976, со дејност производство и 
жиро сметка 40300-601-19179, при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (17516) 

___________ 
 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 82/02 
од 18.06.2002 година, над Друштвото за промет, произ-
водство и услуги Млад занаетчија Сребре и Јове Бито-
ла, ул. �М. Бригада� бр. 9/1, Трег. 01005943?-3-01-000, 
со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-95539, 
при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спро-
веде и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (17517) 

___________ 
 
Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 43/02 

од 11.06.2002 година, отвори стечајна постапка над  
должникот Друштво за производство, промет и услуги 
�Малбохард пауер� увоз-извоз ДООЕЛ Меџаит Мехме-
ти од Кичево. 
Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 

должник Трговско друштво �Малбохард пауер�поради 
немање на средства согласно член 46 став 1 од Законот 
за стечај.  
Од Основниот суд во Кичево.                          (17518) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 43/2002 од 19.06.2002 година,  
отворена е стечајна постапка над должникот Трговија 
на мало со бои, лакови и железарии ТП �Белтон� Му-
хамеднафи Џехат Цуредин од Гостивар, но истата не се 
спроведува поради немање на имот, па отворената сте-
чајна постапка се заклучува.   
Од Основниот суд во Гостивар.                       (17519) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст. бр. 72/02 од 20.06.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
увоз-извоз, внатрешен промет и услуги �ТАРА� ДОО  
со седиште на ул. �Ѓорѓи Димитров� бр. 23-1/7, со жи-
ро сметка бр.  40100-601-143063, како и број на  регис-
тарска влошка 1-21114-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.  
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за увоз-извоз, внатрешен промет и услуги 
�ТАРА� ДОО  Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд  Скопје I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II- Скопје.              (17443) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението Л. бр. 77/1998 од 25.09.1998 година е заклу-
чена ликвидационата постапка над должникот ПТ 
�ФАРАОН� ДОО-Скопје, бул. �Партизански одреди� 
бб, со жиро сметка 40100-601-254404. 
По правосилноста на решението должникот ќе се 

избрише од регистарот на претпријатијата при овој 
суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17498)     

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението на овој суд I. Л. бр. 13/2001 од 19.02.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Транспортно, услужно претпријатие �ЦИЛЕТ-
РАНС� увоз-извоз ЦО с. Челопек-Тетово, со жиро 
сметка 41500-601-42081. 
За ликвидатор се определува лицето Симјановска 

Тања од Тетово, ул. �Благоја Тоска� бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17514)     

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3309/2002 од 05.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02014828?-8-03-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар запишување на одлуката на Друштво-
то за производство, промет и услуги АГНОМА ПРОМ 
Цена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Сердарска� бр. 
10/6. 
Запишување на одлука за запирање на ликвидацио-

на постапка на Друштвото за производство, промет и 
услуги АГНОМА ПРОМ Цена ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, ул. �Сердарска� бр. 10/6. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3309/2002.                                                   (17536) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решението на овој суд II. Л. бр. 118/2002 од 15.04.2002 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за инженеринг, производство и про-
мет �ЕКОТЕХНИКА� увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. 
�Пушкинова� бр. 4/1-27, со жиро сметка 40100-601-
144753. 
За ликвидатор се определува лицето Ефтимовска 

Мирјана од Скопје, ул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
25/5/9. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17376)     

___________  
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3208/2002 од 04.06.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, трговија и тран-
спорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. �Дижонска� бр. 13-10, со жиро сметка 40100-601-
422055 при Агенцијата за блокирани сметки е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (17422)    
___________  

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3457/2002 од 14.06.2002 година, објавува дека 
Друштвото за промет на големо и мало КОНВОЈ ИМ-
ПЕКС Искра ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Мексич-
ка� бр. 16, со жиро сметка 300000000270763 при Ко-
мерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (17423)   
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2916/2002 од 13.05.2002 година, објавува дека 
Трговското друштво за производство, посредување, 
транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало РУЛ 
КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �III Македон-
ска бригада� бр. 73-б, со жиро сметка 300000000233030 
депонент при Комерцијална банка АД Скопје, е во лик-
видација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (17426)   
___________ 

 
Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. �Јане 

Сандански� бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 3001/2002 од 04.06.2002 година, објавува дека 
Друштвото за трговија, услуги и производство ДАВА-
НИ ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, населба Дрма, 
Илинден, со жиро сметка 300000000907277 при Комер-
цијална банка АД Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (17427)   
___________ 

 
Ликвидаторот Снежана Шишковска од Скопје, за-

пишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2118/2002, објавува 
дека Друштво за трговија на големо и мало БОМС ДО-
ОЕЛ Скопје, со жиро сметка 300000000730834 отворе-
на при ЗПП Филијала-Скопје, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот.                                              (17444)   
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3064/2002 од 18.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021223?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за трговија на големо и мало ИЛ-
ГО-КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул. �Ѓорѓе Андреевиќ Кун� бр. 26-а. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија на големо и мало ИЛГО-КО-
МЕРЦ Илија ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Ѓор-
ѓе Андреевиќ Кун� бр. 26-а. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3064/2002.                                                   (17526) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3353/2002 од 31.05.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02021972?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското 
друштво за услуги, трговија и превоз БАРИСПРЕВОЗ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Алберт Станиќ� бр. 4, 
Скопје. 

Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на Трговското друштво за услуги, трговија и превоз 
БАРИСПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Ал-
берт Станиќ� бр. 4, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3353/2002.                                                   (17527) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2647/2002 од 14.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02013382?-3-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за де-
ловни услуги и трговија на големо и мало ЕКОДАТА 
Константин и Љубисав ДОО извоз-увоз, ул. �Карпоше-
во востание� бр. 3/2-10, Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Константин Кавраков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2647/2002.                                                   (17528) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3457/2002 од 14.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02014416?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
промет на големо и мало КОНВОЈ ИМПЕКС Искра 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. �Мексичка� бр. 16. 
Се запишува ликвидаторот Ефтим Петров. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3457/2002.                                                   (17529) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 2758/2002 од 03.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02041731?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на Друштвото за транспорт, трговија и услуги 7-
ФЕНИКС ДООЕЛ Скопје, ул. �Антон Попов� бр. 73, 
Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Мирјана Димитровска 

од Скопје, ул. �Јани Лукровски� бр. 10/44, тел. 171-599. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

2758/2002.                                                   (17530) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3462/2002 од 14.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022157?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Трговското 
друштво за трговија и услуги ШТРАУС КОМЕРЦ Оха-
нес ДООЕЛ Скопје, ул. �Лазар Поп Трајков� бр. 17. 
За ликвидатор на друштвото се запишува Санда 

Саркисјан. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3462/2002.                                                   (17531) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3091/2002 од 04.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 8-02000470?-000-09, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
заштита на авторски права АВТОРСКО БИРО-Јасмина 
ДООЕЛ Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 42-3/12, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за заштита на авторски права АВТОР-
СКО БИРО-Јасмина ДООЕЛ Скопје, бул. �АВНОЈ� бр. 
42-3/12, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3091/2002.                                                   (17532) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3418/2002 од 14.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02043406?-8-01-000, го запиша во 
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трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ЛЕОКОМ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт ул. �Јужноморавски бригади� бр. 48а, 
Скопје. 
Се запишува ликвидаторот Петковски Зоран. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3418/2002.                                                   (17533) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3208/2002 од 04.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02011733?-3-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со ра-
бота на ДОО на Трговското друштво за производство, 
трговија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО 
увоз-извоз Скопје, ул. �Дижонска� бр. 13-10. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на ДОО на Трговското друштво за производство, трго-
вија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз-из-
воз Скопје, ул. �Дижонска� бр. 13-10. 
Дата на престанок на работен однос на друштвото 

со ликвидација на 09.05.2002 година. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3208/2002.                                                   (17534) 
___________ 

 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3001/2002 од 04.06.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02022855?-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за тр-
говија, услуги и производство ДАВАНИ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Илинден, населба Дрма, Илинден. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за трговија, услуги и производство ДА-
ВАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, населба Др-
ма, Илинден. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3001/2002.                                                   (17535) 
___________  

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 3355/2002 од 20.06.2002 година, во регистар-
ската влошка бр. 02037934?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар престанокот со работа на Друштвото 
за производство, промет и услуги ЕВИКО Владо ДОО-
ЕЛ бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 29-2/6, Скопје. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа 

на Друштвото за производство, промет и услуги ЕВИ-
КО Владо ДООЕЛ бул. �Видое Смилевски Бато� бр. 
29-2/6, Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

3355/2002.                                                   (17550) 
_______________________________________________ 

 
Н О Т А Р С К И    О Г Л А С И  

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во 
општина Чаир, ги известува сопствениците на гранич-
ните парцели со парцелата К.П. бр. 2948, нива, четврта 
класа, во м.в. �Грамада�  со  површина од  вкупно           
1 536м2, КО Кучевишта, дека сопственикот на наведе-
ната парцела Душанка Димитриева, со живеалиште во 
Демир Капија, ја продава наведената парцела по цена 
од 110 денари, по еден метра квадратен. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пре-

димственото право за купување, предвидено во Зако-
нот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 
                          (16978) 

__________ 
 

Се врши продажба на земјоделско земјиште во 
Скопје, построено во КО Трубарево, на К.П. бр. 323/2, 
на м.в. �Шамак�, нива 3 класа, со површина од 9 360м2, 
за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е 
сопственик Боцев Трајче. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во �Службен весник на РМ� 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. �Антон 
Попов� бр. 77 б, Скопје.          (17054) 

__________ 
 

Се продава недвижен имот, нива, 4-та класа, со 
вкупна површина од 441м2, што се наоѓа на К.П. бр. 
1443, м.в. �Рамниште�, КО Горно Соње, сосопственост 
на Стевковски Љубомир, Спасовска Зорка и Поповски 
Борка од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на РМ�, доколку се заинтересирани да ја купат горео-
пишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџов-
ска од Скопје, ул. �Иван Козаров� бр. 24, лок. 23 (ДТЦ 
�Стара Рампа�).                         (17014) 

__________ 
 

 Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. 
бр. 138/1-6, лозје од 4 класа на м.в. �Старжник�, со по-
вршина од 666м2, запишана во ПЛ бр. 1120 за КО Зу-
бовце, сопственост на Апостолоски Деспот Павле и 
Апостолоски Василије Гоце, двајцата од с. Зубовце, 
Гостивар, цела К.П. бр. 138/2-6, лозје од 4 класа на м.в. 
�Старжник� , со површина од 667м2, запишана во ПЛ 
бр. 621, за КО Зубовце, сопственост на Апостолоски 
Деспот Велибор од Гостивар и цела К.П. бр. 138/3-6, 
лозје од 4 класа, на м.в. �Старжник�, со површина од 
667м2, запишана во ПЛ бр. 623 за КО Зубовце, сопстве-
ност на Апостолоски Деспот Велко од с. Зубовце, Гос-
тивар (на лице место претставува една целина), за 
вкупна купопродажна цена од 120.000,00 денари. 
Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од За-

конот за земјоделското земјиште (�Службен весник на 
РМ� бр. 25/1998), имаат право на првенствено купува-
ње (заедничките сопственици, сосопствениците и сосе-
дите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.          (17062) 

__________ 
 

Се продава земјоделско земјиште: 5/150 идеален 
дел од КО Брушани, К.П. бр. 552, план 7, м.в. �Рам-
ниште� култура нива, класа 5, со вкупна  површина од 
5 515м2, сопственост на Владо Јовановски од Скопје, 
евидентирано во Поседовен лист бр. 211, издаден од 
Државниот завод за геодетски работи, одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 де-
нари. 
Се повикуваат заедничките сопстевници, сосопс-

твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на РМ�, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.           (17063) 
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Се продава земјоделско земјиште, заведено во посе-

довен лист број 69, за КО Крушеани, број на парцела 
109, м.в. �Герамидница�, ливада, класа 3, со површина 
од 2 718м2, парцела 110, м.в. �Герамидница�, нива кла-
са 3, со површина од  3 158м2, парцела број 296, м.в. 
�Воденичиште�, нива класа 3, со површина од 1599м2, 
парцела број 333, м.в. �Чешлигански Пат�, нива класа 
4, со површина од 2 213м2, парцела број 1533, м.в. �Се-
ло�, ливада класа 3, со површина од 457м2, парцела 
број 1534, м.в. �Село�, нива класа 3, со површина од      
2 227м2, парцела број 1947, м.в. �Кинатиште�, нива 
класа 5, со површина од 3 328м2, парцела број 1948, 
м.в. �Кинатиште�, пасиште класа 1, со површина од     
1 210м2, парцела број 2049, м.в. �Капиджица�, нива 
класа 4, со површина од 4 143м2, парцела број 2429, 
м.в. �Герамидница�, нива класа 5, со површина      
1 420м

         

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 
49/189-3 нива од 4 класа на м.в. �Грудајца� во површина 
од 410 м

2, парцела број 2634, м.в. �Бревче� , градина кла-
са 3, со површина од 4 400м2, парцела број 2634, м.в. 
�Бревче�, нива класа 3, со површина од 3 232м2, сопс-
твеност на Начоски Живко од село Крушеани. Купоп-
родажната цена за еден метар квадратен изнесува 25 
денари. Продажба може да се врши на целокупниот 
имот или на поединечните парцели. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
РМ�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Боге Дамески, ул. �Кузман Јосифоски� 
број 8, Прилеп.                                       (17064) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот 19/45 идеален дел - земјо-

делско земјиште, построено на КП бр. 5775 план 27 ски-
ца 50, место викано �Бошкане� култура нива, класа 3 со 
површина од 1317 м2, КО Кучевиште сопственост на Ка-
ровчевиќ Петар за цена од 105.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенс-
твено купување. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, оп-
штина Чаир, ул. �Костурска� бр. 18/5-1, Скопје. 

                                                                           (17224) 
___________ 

 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: на К.П. бр. 

697, во место викано �Гора Сливник�, неплодно, во 
вкупна површина од 315 м2; и на К.П. бр. 697 во место 
викано �Гора Сливник�, нива, 5 класа во вкупна повр-
шина од 4.916 м2; заведени во Поседовен лист бр. 69 за 
КО Бањица, сопственост на Љубе Јорданов од Велес, за 
цена од 30.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Марија Хаџи Петрушева ул. �Солунска� бр. 
3, Велес.                                                                   (17368)   

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/25 идеа-

лен дел од нива која се наоѓа на К.П. бр. 783/1 во место 
викано �Село� класа 3, со површина од 12.560 м2, мет-
ри квадратни во Катастарска општина Беровци, сопс-
твеност на Хаџи-Спироски Слободан и Хаџи-Спироски 
Љубомир заведена на имотен лист бр. 27 за КО Беров-
ци и тоа во делот од Хаџи-Спироски Слободан за цена 
од 20,00 денари метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие што 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 прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. �Гоце Дел-
чев� зграда Македонија, локал 14.                        (17369)  

___________ 
 

2 запишана во П.Л. бр. 1769 за К.О. Бањица сопс-
твеност на Адеми Гафур Адем од с. Долна Бањица Гости-
вар, за купопродажна цена од 70.000,00 седумдесет илјади 
денари). 
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во �Службен весник на РМ�, писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. �Кеј 
Братство� бр. 5-А.           (17371)   
_______________________________________________ 

 
М А Л И   О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош 1074000 издаден од СВР-Скопје на име Иб-
раим Зеќири, с. Глумово, Скопје.              (17827) 
Огласот објавен во Службен весник во бр. 40/02 под 
реден бр. 17135 наместо пасош бр. 1257722 треба да 
стои пасош бр.1548587 на име Каранфилов Борис, ул. 
"Ван Бел" бр. 4-1/11, Скопје.                   (17835) 
Пасош 1102104 издаден од СВР-Скопје на име Гарип 
Шабан, ул. "Модест Мусогорски" бр.3-1/1, Скопје.                                

       (17837) 
Пасош 1575032 издаден од СВР-Скопје на име Сабе-
дин Рамука, ул. "Тале Христов" бр. 50/1-24, Скопје.                                

       (17915) 
Пасош бр. 1335137 на име Марков Драган, с. Драже-
во бр. 48, Струмица.                                      (17944) 
Пасош бр. 350277 на име Циле Симонов, ул. "Скоп-
ска" бр. 15, Св. Никола.                              (17947) 
Пасош бр. 1305944 на име Јованова Слаѓана, Радо-
виш.                                                                    (17957) 
Пасош бр. 0097239 на име Тодор Китаноски, ул. "М. 
Цветковски" бр. 93, Прилеп.                       (17960) 
Пасош 1151953 издаден од СВР-Куманово на име 
Богдановиќ Ленче, с. Никуљане, Куманово.         (17967) 
Пасош бр. 80047 издаден од УВР-Охрид на име Ди-
мовски Јован, с. Лавци, Битола.                           (15237) 
Пасош бр. 1349426/00 на име Бесим Османи, с. Шип-
ковица, Тетово.                                                    (11299) 
Пасош бр. 1071539 на име Екрем Јонузи, с. Г. Сед-
ларце, Тетово.                                                          (17677) 
Чекови од тековна сметка 04761395 со бр.  0007005-

246231 и бр.  0007005246232 издадени од Комерцијал-
на банка на име Цубалевски Александар, Скопје.                                

       (17523) 
Чек од тековна сметка 12535624 со  бр. 0011004893-

261 издаден од Комерцијална банка на име Смиљ-
ковски Марјан, Скопје.                                      (17545) 
Чек од тековна сметка 07908686 со бр. 0014000934-

412 издаден од Комерцијална банка на име Дукоска 
Благица, Скопје.                                             (17651) 
Чекови од тековна сметка со бр. 312930, 312931 и бр. 

312932 издадени од Тутунска банка на име Светлана 
Андонова, ул. "Васил Главинов" бр. 30, Велес.   (17694) 
Чекови од тековна сметка бр. 14127302 од бр. 00220-

00035161 до бр. 0022000035167 на име Јоваников Ва-
сил, ул. "К. Република" бр. 83, Струмица.         (17700) 



26 јуни 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 43 - Стр. 13 
 
Чекови од тековна сметка 03585620 со бр. 0016000-

212688, 0019000412854, 0019000412856 и од бр. 00100-
05544205 до бр. 0010005544210  издадени од Комерци-
јална банка на име Донева Живка, Скопје.        (17754) 
Чек од тековна сметка 71575/99 со бр. 0008000581974 
издаден од Комерцијална банка на име Ивановска 
Сунчица, Скопје.                                             (17761) 
Чекови од тековна сметка 1124240 на име Халил Зи-
бери, ул. "Маршал Тито" бр.6, Сарај,Скопје.        (17769) 
Работна книшка на име Цветкоска Слободанка, ул. 

"Д. Наумоски" бр. 6, Прилеп.                       (17605) 
Работна книшка на име Башким Гаши, Скопје. 
                                                                    (17639) 
Работна книшка на име Даниел Ивановски, Скопје.                                                                     Свидетелство од 5 одделение на име Мурсели Елви-

са, Штип.                                                     (17717)        (17650) 
Работна книшка на име Китанов Николче, ул. "М. 
Бригад" бр. 5/2, Битола.                              (17684) 
Работна книшка на име Цветанова Виолета, с. Оров-
ник, Охрид.                                             (17686) 
Работна книшка на име Илија Киров, с. Стојаково, 
Гевгелија.                                                     (17824) 
Работна книшка на име Денковиќ Родољуб, Скопје.

                                                                    (17826) 
Работна книшка на име Асани Сали,Скопје.    (17828) 
Работна книшка на име Максим Ставрев, Скопје. 
                                                                    (17833) 
Работна книшка на име Нунеска Гордана, Скопје. 
                                                                    (17836) 
Работна книшка на име Зоран Стаменковиќ, Скопје.

                                                                    (17966) 
Работна книшка на име Придаенкоски Благоја, ул. "Б. 
Ружето" бр. 41, Прилеп.                               (17980) 
Чековна картичка 37657-39 издадена од Комерцијал-
на банка на име Катерина Димковска, Скопје.    (17968) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Рајко 
Жинзифов" на име Авдили Абдусељам, Скопје. (17551) 
Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Кочо 
Рацин" на име Илиески Илија,Прилеп.         (17603) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Р. 
Левката" на име Спасески Бранче, Прилеп.          (17604) 
Свидетелство од 7 одделение на име Спиркоски Зо-
ран, Прилеп.                                                     (17606) 
Свидетелство од 7 одделение издадено од ОУ "Кочо 
Рацин" на име Јањич Катерина,Прилеп.       (17607) 
Свидетелство на име Латифи Лујза,Струга.     (17611) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Минире 
Узеири, Струга.                                                     (17612) 
Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Насуфи 
Љергеша, Струга.                                      (17613) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Дурма Аф-
рим Касам, Струга.                                      (17614) 
Свидетелства од 5, 6 и 8 одделение на име Скендер 
Јетмир, Струга.                                             (17616) 
Свидетелство од 8 одделение на име Муфтиније Ха-
ни, Струга.                                                     (17618) 
Свидетелство од 6 одделение на име Шемшедин Бек-
теши, Струга.                                             (17636) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ода Верди Ал-
тин, Струга.                                                     (17637) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Шеј 
Едип Мадрид, Струга.                                      (17638) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Речи Бе-
ким Сејфула, Струга.                                      (17640) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Јаоски Рес-
менан, Мак. Брод.                                      (17641) 
Свидетелствоа за 1, 2, 3 и 4година и диплома издаде-
ни од "Зеф Љуш Марку" на име Адем Ајрулахи, Ско-
пје.                                                                    (17644) 
Свидетелство на име Гочев Александар, Велес. 
                                                                    (17646) 
Свидетелства од 5 и 6одделение на име Пецуланов-
ска Ивана, Куманово.                              (17648) 
Свидетелство од 7 одделение на име Беќироски Му-
хамед, Струга.                                             (17685) 
Свидетелство на име Трајковски Златко, Мак. Ка-
меница.                                                            (17689) 

Свидетелство на име Ангеловска Данче, Мак. Каме-
ница.                                                                    (17705) 
Свидетелство од 7 одделение на име Ангелова Ружа, 
Кочани.                                                            (17706) 
Свидетелство од 5 одделение на име Лалова Ивана, 
Кочани.                                                           (17707) 
Свидетелство на име Кети Арсова, Кочани.     (17708) 
Свидетелство од 5 одделение на име Темелков Дра-
ган, Кочани.                                                     (17709) 
Свидетелство од 6 одделение на име Митева Фроси-
на, Св. Николе.                                             (17710) 
Свидетелство од 6 оделение на име Наков Тони, Св. 
Николе.                                                            (17711) 

Свидетелство од 7 одделение на име Демиров Рекеш, 
Штип.                                                            (17718) 
Свидетелство од 5 одделение на име Назире Бајрами, 
Тетово.                                                            (17719) 
Свидетелство од 6 одделение на име Черкези Елвир, 
Тетово.                                                            (17720) 
Свидетелство од 8 одделение на име Фаредин Џемаи-
ли, Тетово.                                                     (17722) 
Свидетелство на име Абил Исмаили,Тетово.   (17725) 
Свидетелствоа од 7 и 8 одделение на име Фатон Ма-
лиќи, Куманово.                                             (17727) 
Свидетелство од 5 одделение на име Мерхеме  Му-
слиу, Куманово.                                             (17729) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ружди Зендели, 
ОУ "Фаик Коница", Куманово.               (17732) 
Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Култура" с. Матејче на име Харбин Ќазими, Ку-
маново.                                                             (17733) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Б. Шабани" на име Медине Муслији, ул. "Х. Карпош" 
бр. 77, Куманово.                               (17735) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"Б. Шабани" на име Малиќи Муала, Куманово.  (17746) 
Свидетелство од 6 одделение на име Севдаил Рахма-
ни, Куманово.                                             (17757) 
Свидетелство на име Зимбери Ќазим, Куманово. 
                                                                    (17759) 
Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 

"К. Методи" на име Исмаили Ирфане, Куманово.                                
       (17764) 

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ 
"Јероним Де Рада" на име Фахире Мисини, Куманово.
                                                                    (17770) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и  4 година и диплома издаде-
ни од МБУЦ "Илија Николовски Луј" на име Бисера 
Тошевска, Скопје.                                      (17808) 
Свидетелства од 5 и 6 одделение издадени од ОУ "К. 
Методи" на име Нуредини Зекије, Куманово.     (17810) 
Свидетелство на име Адмире Садрију, Куманово. 
                                                                    (17811) 
Свидетелство од 8 одделение на име Наим Бислимов-
ски, Куманово.                                             (17813) 
Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ 

"Култура" с. Матејче на име Ерол Саити, Куманово.                                
       (17814) 

Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ 
"Култура" с. Матејче на име Амет Амети, Куманово.                                

       (17815) 
Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ 

"Култура" с. Матејче на име Шаип Мемети, Куманово.
                                                                    (17816) 
Свидетелство од 5 одделение на име Ајдини Ганији, 
Куманово.                                                     (17817) 
Свидетелство од 6 одделение на име Алимановски 
Џенгис, Берово.                                             (17818) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Тодоровски 
Дејан, ул. "К. и Методи" бр.68, Делчево.         (17820) 
Свидетелство за 2 година издадено од ДСУ "Браќа 
Миладиновци" на име Атовски Илија, Скопје.   (17821) 
Свидетелство на име Коцева Верица, с. Ињево, Радо-
виш.                                                             (17823) 
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Свидетелство на име Игор Мирчевски, Велес. (17825) 
Свидетелство за 4 година издадено од СПУ "Елисие 
Поповски Марко" на име Талев Зоранчо, Скопје.                                                                     

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огла-
сот во �Службен весник на Р.М.�. 

       (17830) 
Свидетелство на име Аце Петревски,Велес. 17832 
Свидетелство на име Имеровски Ајредин, Велес. 
                                                                    (17834) 
Свидетелства од 6 и 7 одделение на име Алиевски 
Ваит, Прилеп.                                                     (17839) 
Свидетелство од 7 одделение на име Јандриески 
Александар, Прилеп.                                      (17840) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Алија 
Авдовиќ" на име Феми Мемедовски, Скопје.      (17902) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Тутунѓиски 
Горан, Берово.                                                     (17940) 
Свидетелство од 8 одделение на име Шкриел Сајда, 
Прилеп.                                                             (17977) 
Свидетелство од 8 одделение на име Пупаловиќ Се-
фер, Прилеп.                                                     (17978) 
Свидетелство од 8 одделение на име Конеска Ирена, 
Прилеп.                                                             (17979) 
Ученичка книшка издадена од гимназијата "Никола 
Карев" на име Чокаловски Димитар, Скопје.      (17649) 
Индекс бр.  5458 издаден од Архитектонски факултет 
на име Бојан Богојевски, Скопје.               (17544) 
Диплома за завршен трет степен издадена од ЕМУЦ 

"Никола Тесла" на име Врангалоски Драган, Скопје.                                                      
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 

за набавка на 6 (шест) 400 kV напонски мерни тран-
сформатори за потребите на Подружница Ел. Пренос 
во се според тендер документација. 

       (17525) 
Диплома издадена од гимназијатѕа "Зеф Љуш Марку" 
на име Исамедин Сулејмани, Скопје.          (17548) 
Диплома издадена од ЕПУ "Васил Антевски Дрен" на 
име Петар Гачевски, Скопје.               (17628) 
Диплома за 4-ти степен на име Јаоски Ресменан, Мак. 
Брод.                                                             (17643) 
Диплома на име Божиновска Кристина, ул. "О. Ре-
волуција" бр. 11/7, Куманово.                       (17645) 
Диплома на име Бобан Стојановски, Пробиштип. 
                                                                    (17687) 
Диплома на име Давчева Јулијана, ул. 8-ми Март" бр. 

35, Штип.                                                     (17714) 
Диплома на име Шоповска Лилјана,Берово.    (17819) 
Диплома на име Лазова Софка, ул. "Плачковички 
Одред" бр. 31, Штип.                                      (17822) 
Здравствена книшка на име Дамчевска Елизабета, 
Битола.                                                            (17608) 
Здравствена книшка на име Алиевски Ерол, Битола.

                                                                    (17609) 
Здравствена книшка на име Јанческа Катица, Битола.

                                                                    (17610) 
Здравствена книшка на име Димовски Благоја, Велес.

                                                                    (17838) 
Здравствена книшка на име Благоја Наумовски, Би-
тола.                                                                    (17981) 
Здравствена книшка на име Мукевски Дарко, Битола.

                                                                    (17982) 
Даночна картичка 4030000377474 издадена од У. Ј. П. 
на име СТИЛОС Бошко ДООЕЛ, Скопје.        (17829) 
Престанува со вршење самостојна занаетчиска  деј-
ност берберски  дуќан "ГОЛДЕН ХЕР" на име Осман 
Суат, Скопје.                                             (17547) 
_______________________________________________ 

 
О Г Л А С 

ЗА НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА 

 
Со решението на Основниот суд Скопје I - Скопје е 

извршен упис на намерувано намалување на основната 
главница на Друштвото за транспорт и складирање 
НАБА НАДА ДОО Скопје, со седиште на бул. �АВ-
НОЈ� бр. 60/1-18, согласно член 203, 204, ст. 1, т. 2 од 
ЗТД. Постојниот капитал на друштвото во износ од 
161.475 ЕВРА, односно во денарска противвредност од 
10.011.500,00 денари ќе се намали за 158.875 ЕВРА, од-
носно во денарска противвредност од 9.850.300,00 де-
нари. 

Друштвото е согласно врз основа на барање на до-
верителите, да им ги исплати побарувањата или да им 
даде гаранција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (17320) 

_______________________________________________ 
 

Ј А В Н И    П О В И Ц И 
 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. �Елек-
тростопанство на Македонија� - Скопје, објавува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-108/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
400 КV НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТО-

РИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-108/2002 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на АД �ЕСМ�, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат, соба број 
1, секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 200000002447884 АД �ЕСМ� Скопје (дано-
чен број 4030989128346 депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-

на уплата при подигање на тендер документацијата.   
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 

на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, понудата да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-

сна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-
ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во 
понудата) ДДП Скопје, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во МКД. 
Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 

странска валута. При одлучувањето, договарањето и 
реализацијата на набавката ќе се применува продажни-
от курс на девизната берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 

на стоката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што истите треба да 
се во согласност со стандардите на Република Македо-
нија и со меѓународните стандарди кои се прифатени 
во Република Македонија. 

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропрат-
ната документација освен техничката треба да бидат 
преведени на македонски јазик, од овластен преведувач. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-

мент за бонитет од Централниот регистар, а странските 
понудувачи треба да достават ревизорски извештај од 
странска реномирана ревизорска институција, регис-
трирана за вршење на ревизија, со податоци за послед-
ните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинални или за-
верени копии, верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци, освен ревизорскиот извештај. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена     - 40 поени, 
4.2. Квалитет    - 30 поени, 
4.3. Начин на плаќање   - 20 поени, 
4.4. Рок на испорака    - 10 поени. 
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Ок-
томври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
22.07.2002 година во 11 часот, во просториите на АД 
�Електростопанство на Македонија�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, под-
румски простории во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, оние кои немаат целокупна до-
кументација која се бара во отворениот повик и оние 
кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 

                                          
   Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни на-

бавки - пречистен текст (�Сл. весник на Република Ма-
кедонија� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на 
Државниот Студентски Центар �Скопје� - Скопје, обја-
вува 

 
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
 
1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: Државен Студентски Центар �Скоп-

је� - Скопје, со седиште на ул. �Митрополит Теодосија 
Гологанов� бр. 26Б. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за изведба на градежно занаетчиски работи - надград-
ба, проширување и покривање на равен кров во сту-
дентски дом �К.Ј. Питу�. 

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

1.4. Постапката на повикот ќе се спроведува во сог-
ласност со одредбите од Законот за јавни набавки (�Сл. 
весник на Република Македонија� бр. 21/02). 

 
2. Тендерска документација 
2.1. Тендерската документација, предмер со коли-

чество на работите и техничката документација со која 
располага набавувачот, заинтересираните понудувачи 
можат да ја подигнат во просториите на Државниот 
Студентски Центар �Скопје� - Скопје, ул. �Митропо-
лит Теодосија Гологанов� бр. 26Б (во архивата) од 8 до 
15:00 часот при што треба да приложат доказ за упла-
тени 3.000 денари на жиро сметката 160011089878813 
корисник Државен Студентски Центар �Скопје� - 
Скопје, ЕДБ 4030988100545 НБМ приходовна шифра 
723119 програма 16, уплата на образец 50 со назнака 
повторно барање 1/02. 

 
3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата мора да ги содржи сите единечни и 

вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупните цени на целата набавка искажана во 
денари (со пресметани даноци и други давачки). 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на работите изразени во календарски денови. 
3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги зачува 

градежните карактеристики на објектот. 
3.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-

ниот обем на дадените работи. 
3.7. Понудувачот треба да даде гаранција за извр-

шените работи. 
 
4. Задолжителна документација која понудувачот 

треба да ја приложи 
4.1. Доказ за финансиско и економската способност 

на понудувачот во согласност со член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

4.2. Доказ од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

4.3. Доказ за техничка способност на понудувачот 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 (а. и б.) од член 26 
од Законот за јавни набавки. 

4.5. Извод од регистрација на дејноста. 
4.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат 

писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 
Горе назначените документи да бидат доставени во 

оригинал или копие заверено на нотар. 
 
5. Критериуми за најповолен понудувач 
- цена ...............................................................40 бода, 
- рок на изведување на работата ...................20 бода, 
- начин на плаќање .........................................20 бода, 
- техничка способност ...................................20 бода. 
 
6. Рок и начин на доставување на понудите 
6.1. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на отворениот повик, а денот 
времето и местото на отворањето на понудите ќе биде 
одреден во прилогот бр. 1 кон тендерската документа-
ција. 

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги дос-
тават во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 
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6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на адреса Државен Студентски Центар �Скопје� 
- Скопје (Комисија за јавни набавки) ул. �Митрополит 
Теодосија Гологанов� бр. 26Б, П. фах 584, 1000 Скопје, 
тел: 226-261. 

- Список на изградени објекти со вредност од пос-
ледните 3 години; 

- Список на стручен кадар; 
- Референцни листи; 

  - Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, со кој понудувачот 
ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност; 

7. Завршни одредби 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени во согласност 
со барањата од отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат целокупната документација која се бара во овој 
повик, нема да се разгледуваат. 

- Документ за регистрација на дејноста. 
 

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

Комисија за јавни набавки       
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Документација и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката �не отворај�, како и бројот на јавниот 
повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

___________ 
 
Врз основа на членовите 11 и 35 од Законот за јавни 

набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02 - пречис-
тен текст и Одлуката бр. 02-3689/1 од 20.06.2002 годи-
на, Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, Подрачна единица Кичево, об-
јавува 

Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена од последното објавување во јавните гласила. 
Понудите се доставуваат до набавувачот - Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Кичево, ул. �11-ти Септември� бр. 103, 6250 Кичево, 
поштански фах 65, со назнака �За Комисија за јавни на-
бавки�, препорачано по пошта или со предавање во ар-
хивата на набавувачот. Ограничениот повик трае 10 
(десет) дена од денот на објавувањето во �Службен 
весник на Република Македонија� и во едно од печате-
ните дневни јавни гласила. 

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ ПОДОБНОСТ НА ПОНУ-
ДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО  

ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач на Јавниот повик бр. 4/2002 е ЈП за сто-

панисување со станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија - Подрачна единица Кичево, ул. �11-ти 
Септември� бр. 103, Кичево. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањето содржано во повикот, нема да се разгле-
дува. 

Предмет на Јавниот повик бр. 4/2002 е прибирање 
на документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набавка 
за прибирање на понуди за изведба на градежни, гра-
дежнозанатски и сите останати инсталатерски работи 
на станбениот објект во село Другово, општина Друго-
во со катност П+2. 

                                            Комисија за јавни набавки 
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донија со кредит кај Меѓународното здру-
жение за развој (ИДА), по Договорот за кре-
дит за Проектот за развој на општините....... 6
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 Исправка на Решението за утврдување 
на предметите кои може да се увезат без 
плаќање на царина........................................ 7

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид дејност со седиште во Република Македонија. 
Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-

ство на понудувачите. 
 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Подрачна единица Кичево, има потреба од ут-
врдување на подобност на понудувачи (претквалифи-
кација) преку документација, кои ќе бидат повикани да 
достават понуди за утврдување на изведувач на гра-
дежни, градежнозанатски и инсталатерски работи на 
станбен објект во село Другово, општина Другово. 
Понудувачите своето учество на јавниот повик да 

го пријават со документација со која ќе го докажат 
следното: 

- Техничко технолошки бонитет (член 25 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- Економско финансиски бонитет - оригинален или 
копие заверено од нотар (член 24 од Законот за јавни 
набавки); 

- Расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката; 

- Список на квалификувани работници што ќе би-
дат ангажирани на конкретниот објект; 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  129-036,  117-460.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 

Жиро-сметка 300000000188798.  Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 

 


	У К А З
	У К А З
	У К А З

