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

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

Петок, 24 август 2001 
Скопје 

Број 66 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1265. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000) и член 14 став 1 од Одлуката за 
организација и делокруг на работа на Кабинетот на 
Претседателот на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 30/2000), донесу-
вам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Д-р Зоран Јолевски, се именува за генерален сек-

ретар на Кабинетот на Претседателот на Република 
Македонија. 

II 
Одлуката влегува во сила со денот на донесување-

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

Бр. 07-1263 
22 август 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

1267. 
Врз основа на член 136, став 1 од Законот за води-

те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за основање Јавно водостопанско 

претпријатие ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 22/98), во членот 4, став 1, точката 12 се 
брише. 

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

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

Бр. 23-4371/2 
24 јули 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1266. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 1.08.2001 
година, донесе 

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

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 2001 годи-

на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001) се вршат следниве измени на распоредот на 
средствата во посебниот дел: 

- кај сметката 637 - Буџет за 2001 година 
1. Кај буџетскиот корисник 090.02 Министерство 

за финансии - функции на држава: во Програма 12 -
функција: потставката 462039 - Откуп на канцелари-
ски згради и деловни простории износот "586.000.000" 
се заменува со износот "576.000.000". 

2. Кај буџетскиот корисник 040.08 Агенција за др-
жавни службеници: во Програма 11-Администрација; 
во потставката 463019 - Мебел и опрема за органите 
на управата износот "1.000.000" се заменува со изно-
сот "6.000.000" и во потставката 468010 - Реконструк-
ција на градежни објекти износот "500.000" се замену-
ва со износот "5.500.000". 

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

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

Бр. 23-4684/1 
1 август 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

1268. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96 и 9/97), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.07.2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЛИСИЧЕ" 

ВЕЛЕС 
Член 1 

Се основа Јавно претпријатие "Лисиче" - Велес. 
Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП "Лиси-

че" - Велес. 
Седиштето на ЈП "Лисиче" - Велес е во Велес. 

Член 2 
ЈП "Лисиче" - Велес ќе ги врши следните дејности: 
01.41/1 Искористување на водите за земјоделство-

то 
14.21 Вадење на чакал и песок 
40.10/1 Производство на хидроелектрична енергија 
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на 

вода за пиење и прехранбена вода 
45.24 Изградба на хидроградежни објекти 
74.20/2 Проектирање 
74.20/3 Инжинеринг. 

Член 3 
Средствата за основање на ЈП "Лисиче" - Велес се 

средствата на ЈВП "Водостопанство на Македонија" -
Подружница "Лисиче" - Велес. 

Член 4 
Органи на ЈП "Лисиче" - Велес се: Управен одбор, 

Одбор за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење и директор. 

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и 
работата на органите на ЈП "Лисиче" - Велес, како и 
другите работи од неговиот делокруг ќе се уредат со 
статутот. 
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Член 5 
За вршител на должноста директор на ЈП "Лиси-

че" - Велес се именува Игнов Горанчо. 

Член 6 
Именувањето на членови на управниот одбор, од-

борот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење, директорот и донесувањето на статут ќе се 
изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

Член 7 
Работниците на ЈВП "Водостопанство на Македо-

нија" - Подружница "Лисиче" - Велес се преземаат во 
ЈП "Лисиче" - Велес врз основа на припадноста во 
процесот на работа. 

Член 8 
До конституирањето на ЈП "Лисиче" - Велес, ќе се 

применуваат општите акти на ЈВП "Водостопанство 
на Македонија" - Подружница "Лисиче" - Велес. 

Член 9 
До конституирањето на ЈП "Лисиче" - Велес, рако-

водител на ЈВП "Водостопанство на Македонија" -
Подружница "Лисиче" - Велес ќе ги врши работите од 
својата надлежност. 

Член 10 
ЈП "Лисиче" - Велес ќе се регистрира во трговски-

от регистер во рок од 40 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Со регистрирањето на ЈП "Лисиче" - Велес во тр-
говскиот регистер ќе се избрише од трговскиот регис-
тер ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Подруж-
ница "Лисиче" - Велес. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4371/1 Претседател на Владата 
24 јули 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1269. 
Врз основа на член 179 став 2 од Законот за висо-

кото образование ("Службен весник на РМ" бр. 
64/2000), министерот за образование и наука, донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на евиденција за признавање на странски високо-
образовни квалификации. 

Член 2 
Евиденцијата за признавање на странски високо-

образовни квалификации (во натамошниот текст: еви-
денција) која се води при Министерството за образо-
вание и наука според Образец бр. 1 содржи: 

- Име и презиме, дата и место на раѓање на барате-
лот; 

- Државјанство, односно постојан престој во Ре-
публика Македонија на барателот; 

- Дата и број на барањето упатено до Министерс-
твото за образование и наука; 

- Назив на странската држава и назив на високооб-
разовната установа која ја издала дипломата, односно 
свидетелството; 

- Назив на дипломата, односно свидетелството, 
број, дата и место на издавањето; 

- Назив на студиската програма со која дипломата, 
односно свидетелството е изедначена со признавање-
то на странската високообразовна квалификација; 

- Положени дополнителни испити; 
- Дата на упатување на барањето до наставно-на-

учниот, односно наставничкиот совет на високообра-
зовната установа која е најблиска до наставно-научна-
та област за признавање на странската високообра-
зовна квалификација; 

- Квалификациона структура на членовите на 
стручната комисија на високообразовната установа за 
признавање на странската високообразовна квалифи-
кација; 

- Дата и број на предлог-одлуката на стручната ко-
мисија на високообразовната установа; 

- Содржина на предлог-одлуката на стручната ко-
мисија на високообразовната установа; 

- Дата и број на одлуката на министерот за образо-
вание и наука за признавање, односно за делумно или 
условно признавање, односно за непризнавање на 
странската високообразовна квалификација и 

- Забелешка. 
Образецот од став 1 на овој член е составен дел на 

овој правилник. 
Член 3 

Евиденцијата за стекнати странски високообразов-
ни квалификации кои во Република Македонија се 
признати, односно делумно или условно признати, од-
носно непризнати се води информатички во информа-
тичката база на податоци и документи. 

Податоците за евиденција од став 1 на овој член се 
заштитени од неовластени измени согласно прописите 
за податоците во електронски облик и електронски 
потпис. 

Член 4 
Во еден информатички запис можат да се внесат 

податоци само за една диплома, односно свидетелство 
за стекната странска високообразовна квалификација. 

Член 5 
Бришењето од евиденцијата се врши со внесување 

на нов информатички запис со точно определена ре-
лациска врска со сите информатички записи за дипло-
мата, односно свидетелството за стекнати странски 
високообразовни квалификации. 

Член 6 
Во случај на погрешно внесување на податоци, не 

се врши исправка со измена на податоците во постој-
ниот информатички запис, туку исправката се врши со 
внесување на податоците во нов информатички запис 
со точно определена релациска врска со информатич-
киот запис кој се исправа. 

Член 7 
Секое внесување на податоци во евиденцијата, е 

потпишано со електронски потпис од лицето што го 
врши внесувањето кое и ги координира сите активнос-
ти потребни за гаранција на веродостојност на подато-
ците, неавторизиран пристап и промена на податоците 
и заштита од губење на податоците. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за матичната 
книга и за чувањето на документацијата на нострифи-
цираните дипломи и свидетелства издадени во стран-
ство ("Службен весник на СРМ" бр. 22/89). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 19-3433/1 Министер 
16 август 2001 година за образование и наука, 

Скопје проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 
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1270. 
Врз основа на член 60 став 2 од Законот за научно-

истражувачката дејност ("Службен весник на РМ" бр. 
13/96), министерот за образование и наука донесе 

П Р A В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВО-
ДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА 

ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Правилникот за водењето на евиденцијата на 

работниците кои вршат научно-истражувачка дејност 
("Службен весник на РМ" бр. 55/2001), во целиот 
текст на Прилогот бр. 1 Класификација на научните 
полиња, подрачја и области (дисциплини) на истражу-
вање, според стандардите на ОЕЦД, зборот "полиња" 

односно "поле" се заменува со зборот "подрачја" од-
носно "подрачје", а зборот "подрачја" односно "под-
рачје" се заменува со зборот "полиња" односно "по-
ле" и зборовите: "во полето" се бришат. 

Член 2 
Прилогот бр. 2 Образец за евидентирање на основ-

ните податоци на научно-истражувачките и соработ-
ничките кадри во Република Македонија, се заменува 
со нов Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 08-3437/1 Министер 
16 август 2001 година за образование и наука, 

Скопје проф. д-р Ненад Новковски, с.р. 
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1271. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за високо-

то образование ("Службен весник на РМ" бр. 64/2000), 
мин истерот за образование и наука донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 

УСТАНОВИ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на запишу-
вањето на високообразовната установа, содржината, 
формата на збирката на обрасци за запишување, начи-
нот на објавување на запишувањата, исправите и до-
казите што се приложуваат кон барањето, информа-
тичкото водење на Регистарот на високообразовните 
установи и поврзаноста со Централниот регистар на 
Република Македонија. 

Член 2 
Регистарот на високообразовните установи (во на-

тамошниот текст: Регистар) се води во укоричена кни-
га, со димензии 500мм x 420мм, на која на насловната 
страна, на горниот лев агол стои "МИНИСТЕРСТВО 
З А ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА", а во средината 
"РЕГИСТАР НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТА-
НОВИ". 

Листовите на Регистарот се нумерирани и прошие-
ни со емственик, чии два краја се потпечатени со цр-
вен восок на внатрешната страна од задната корица на 
Регистарот. 

Пред почетокот на водењето на Регистарот се за-
бележува вкупниот број на страници што ги содржи 
Регистарот и се заверува со печат на Министерството 
за образование и наука и со потпис на овластеното ли-
це з а водење на Регистарот. 

Член 3 
Регистарот се води според Образец бр. 1, кој ги со-

држи следните рубрики: 
- Регистарски број; 
- Основач на високообразовната установа; 
- Податоци за високообразовната установа; 
- Статусни и други промени; 
- Бришење на високообразовната установа и 
- Забелешка. 
Образецот од став 1 на овој член е составен дел на 

овој правилник. 
Член 4 

Запишувањето во Регистарот се врши со темно си-
но мастило. 

На еден лист од Регистарот можат да се запишат 
податоци само за една високообразовна установа. 

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот 
за наредните запишувања се користи нов регистарски 
лист кој се води под ист регистарски број. 

Член 5 
Во Регистарот се запишуваат сите промени што 

настануваат во високообразовната дејност и истите се 
запишуваат во Регистарот на листот каде што е запи-
шана високообразовната установа. 

Член 6 
Во Регистарот се запишуваат и статусните проме-

ни на високообразовната установа и тоа: спојување, 
поделба или припојување кои се запишуваат во Регис-
тарот на листот каде што е запишана високообразов-
ната установа. 

Запишувањето на статусните промени на високо-
образовната установа се врши врз основа на поднесе-
ното барање од страна на високообразовната устано-
ва. 

Член 7 
Бришењето на високообразовната установа се вр-

ши врз основа на поднесеното барање од основачот. 
односно од високообразовната установа. 

Бришењето од Регистарот се врши на тој начин 
што се прецртува со права линија со црвено мастило 
секој ред од запишувањето, а на крајот се наведува де-
ка високообразовната установа е избришана од Регис-
тарот и основот заради кој истата се брише од Регис-
тарот. 

Член 8 
Исправка при погрешно запишување во Региста-

рот се врши така што со црвено мастило преку пог-
решно напишаниот текст се повлекува тенка линија и 
над неа се запишува точниот текст. 

Член 9 
При секое запишување на податоци во Регистарот 

се потпишува овластеното лице што го води региста-
рот. 

Член 10 
Запишувањето на високообразовните установи во 

Регистарот се врши со поднесување на барањето за за-
пишување на високообразовната установа (Образец 
бр. 2"), кој е составен дел на овој правилник. 

Член 11 
Барањето за запишување на високообразовната 

установа (во натамошниот текст: барање) ги содржи 
следните податоци: 

- Основач на високообразовната установа; 
- Назив на високообразовната установа; 
- Седиште; 
- Општина; 
- Статус на високообразовната установа (државна 

или приватна); 
- Вид на високообразовната установа (универзи-

тет, факултет, висока стручна школа); 
- Подрачје на научно-образовната дејност; 
- Поле и области на научно-образовната дејност; 
- Вид на звањето; 
- Број на наставно-научни, наставни и соработнич-

ки звања и други стручни и техничко административ-
ни работници; 

- Простор за вршење на високообразовната деј-
ност; 

- Опрема за вршење на високообразовната дејност; 
- Информативно-информатичка документациона 

дејност; 
- Статусни промени; 
- Други промени (назив, седиште и сл.) и 
- Број и дата на бришење на високообразовната ус-

танова. 
Член 12 

Кон барањето се приложуваат следните исправи и 
докази: 

- Проект за основање на високообразовната уста-
нова; 

- Мислење на Одборот за акредитација за проек-
тот; 

- Решение за акредитација; 
- Акт за основање на високообразовната установа; 
- Извештај од Матичната комисија; 
- Извештај за исполнетоста на условите за почеток 

со работа на високообразовната установа и 
- Решение за почеток со работа на високообразов-

ната установа. 
Член 13 

Регистарот се води и информатички во информа-
тичката база на податоци и документи. 

Податоците од Регистарот од став 1 на овој член се 
заштитени од неовластени измени согласно прописите 
за податоците во електронски облик и електронски 
потпис. 

Член 14 
Во еден информатички запис можат да се внесат 

под атоци само за една високообразовна установа. 
Член 15 

Внесувањето на податоците за промените што ќе 
настанат во дејноста на високообразовната установа 
односно за статусните промени, не се врши со измена 
на податоците во постојните информатички записи, 
туку се внесуваат во Регистарот во нов информатички 
запис, со точно определена релациска врска на оста-
натите информатички записи за високообразовната 
установа. 

Член 16 
Бришењето на високообразовната установа од Ре-

гистарот се врши со внесување на нов информатички 
запис со точно определена релациска врска со сите 
информатички записи за високообразовната установа. 
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Член 17 
Во случај на погрешно внесување на податоци во 

Регистарот, не се врши исправка со измена на подато-
ците во постојниот информатички запис, туку исправ-
ката се врши со внесување на податоците на нов ин-
форматички запис, со точна определена релациска вр-
ска со информатичкиот запис кој се исправа. 

Член 18 
Секое внесување на податоци во Регистарот е пот-

пишано со електронски потпис од овластеното лице 
што го води Регистарот, кое и ги координира сите ак-
тивности потребни за гаранција на веродостојност на 
податоците, неавторизиран пристап и промена на по-
датоците и заштита од губење на податоците. 

Член 19 
Регистарот што се води во информатичка база на 

податоци и документи е поврзан со Централниот ре-
гистар на Република Македонија. 

Член 20 
Запишувањето на високообразовната установа во 

Регистарот се објавува на огласната табла при Минис-
терството за образование и наука. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за начинот на 
верификација и за водење на регистар на организаци-
ите за насоченото образование ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/86). 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 12-1906/3 Министер, 
16 август 2001 година за образование и наука, 

Скопје проф. д-р Ненад Новковски, с.р 
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1272. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/2000 и 103/2000), согласно Одлуката на Комисијата 
за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 
19. 02. 2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1. На Фабриката за производство на пиво и безал-

кохолни пијалаци "Пивара" Битола АД се дава одоб-
рение за издавање на долгорочни хартии од вредност-
втора емисија на 86.086 акции во вредност од 8.608.600 
германски марки или во денарска противвредност од 
272.978.700 денари на денот на донесувањето на Одлу-
ката за емисија на акции. 

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

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

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

Бр. 07-115/5 Комисија за хартии од вредност 
21 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е поведена постапка по тужба на ту-

жителите Стево Ангеловски од Скопје, ул. "Кавадар-
ска" бр. 16 и Љупчо Мерџановски од Скопје, ул. 
"Фуштанска" бр. 127 против тужените Нагип Амеди 
со непозната адреса на живеење а со поранешно прес-
тојувалиште на ул. "Стојна Стефкова" бр. 55 и Исма-
иљ Сулејмани од Скопје, ул. "Серава" бр. 67, за по-
ништување на договор за купопродажба, утврдување 
право на сопственост и предавање во владение на нед-
вижен имот. 

Со оглед на тоа што тужениот Нагиб Амеди е со 
непознато место на живеење, од Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на град Скопје со решение 
бр. 3020-414 од 16.7.2001 год. му е поставен привремен 
старател Рајна Михајловска адвокат од Скопје, ул. 
"Пајко маало" б.б. кој старател ќе ги штити неговите 
интереси до правосилното завршување на постапката. 

Се повикува тужениот Нагип Амеди во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, 
а во спротивно неговите интереси ќе ги застапува 
привремено поставениот посебен старател адвокат 
Рајна Михајловска. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје П.бр. 995/01. 
(20327) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 848/2001 од 08.08.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 004974, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главнина на Друш-
твото за електроника, дизајнирање и производство 
Самакоски Лилјана и Благоја МИКРОСАМ увоз-из-
воз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Горе Горески" бр. 5. 

Содружниците на Друштвото за електроника, ди-
зајнирање и производство Самакоски Лилјана и Бла-
гоја МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп ДОО основано 
и регистрирано при ОС-Битола под рег. влошка 
01004974?-3-03-000 и Трег. 905/2000, врши промена-
зголемување на основната главнина. Имено, содруж-
никот Самакоски Благоја од Прилеп, го зголемува 
својот удел за износ од 634.000,00 денари-обртни сред-
ства или 19.800 дем. Со тоа основната главнина се зго-
лемува и ќе изнесува 267.201 дем. Како резултат на 
настанатата промена, процентуалното учество на сод-
ружниците се менува и изнесува: Самакоска Лилјана 
5.600 ДЕМ, 2,1% и Самакоски Благоја 261.601 ДЕМ, 
97,9%. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
848/2001. (20549) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 824/2001 од 13.08.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 002601, ја запиша во трговскиот регис-
тар намерата за намалување на основната главнина на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
СЛАВИЈА Љубомир ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. 
"Гоце Делчев" бб, зграда "Македонија", локал 25. 

Намера за намалување на основната главнина на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
СЛАВИЈА Љубомир ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. 
"Гоце Делчев" бб, зграда "Македонија", локал 25. 

Упис на Одлуката бр. 24 од 18.07.2001 година на со-
бирот на содружници на Трговското друштво за про-
изводство, промет и услуги СЛАВИЈА Љубомир ДОО 
увоз-извоз Прилеп, за намеруваното намалување на 
основната главнина на друштвото за износ од 617.629 
дем со што главнината ќе изнесува 324.741 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
824/2001. (20550) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 687/2001 од 26.06.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 003837, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главнина на Произ-
водното, трговско и услужно друштво Драганчо Моја-
новски и други ГРАФОПРЕС-КОМЕРЦ увоз-извоз 
Битола ДОО Битола, ул. "Арон Ароести" бр. 57. 

Зголемување на основната главнина со непаричен 
влог лимузина "Застава" Југо 55 К во износ од 
124.000,00 денари од основачот Миленковски Горан. 
Вкупниот износ на основната главнина и зголемува-
њето ќе изнесува 460.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
687/2001. (20551) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 826/2001 од 06.08.2001 година, во регистар-
ска влошка бр. 011616, го запиша во трговскиот регис-
тар зголемувањето на основната главнина на Тргов-
ското услужно и производно друштво Томе и др. БО-
РОЛА увоз-извоз Битола ДОО ул. "Црвена вода" бр. 
22, Битола. 

Зголемување на основната главнина на Трговско-
то услужно и производно друштво Томе и др. БОРО-
ЛА увоз-извоз Битола ДОО, како во прилозите 2 и 14, 
ул. "Црвена вода" бр. 22, Битола. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
826/2001. (20548) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. 

Зг.бр. 68/01 од 23.07.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението "ГЛАС НА НАР-
ОДОТ" со седиште во Скопје, ул."Васко Карангелев-
ски" бр. 27/10. 

Цели и задачи на здружението се: презентација и 
застапување на интересите на граѓните во рамките на 
образовниот систем, презентација и застапување на 
интересите на граѓаните во рамките на економскиот 
систем, презентација и застапување на интересите на 
граѓаните во рамките на еколошкиот систем. 
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Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, здружението "ГЛАС 
НА НАРОДОТ" од Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20508) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег.Зг.бр. 72/01 од 16.08.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на хуманитарната организација за 
помош на лица со ментален хендикеп, инвалиди и ста-
ри и изнемоштени лица ЗВЕЗДА со седиште во Ско-
пје, с. Средно Коњаре. 

Целите и задачите на здружението се: обезбедува-
ње општествена грижа и помош на лицата, соработка 
во работата на општинските центри на Р.Македонија 
кои се грижат за хендикепираните, инвалидите и ста-
рите и изнемоштени лица, ангажирање на родителите, 
старателите и пријателите на лицата со ментален хен-
дикеп, инвалидите, ги идентификува потребите и про-
блемите на лицата и помага при нивното решавање, 
соработува во координација со Меѓународниот Црвен 
крст, Црвениот крст во Македонија и други интерна-
ционални организации, кои се занимаваат со слична 
дејност, организира семинари, советувања и трибини, 
ги информира семејствата на лицата за новините и ак-
циите кои ги спроведува преку евентуално подоцнеж-
но оформување на информативно гласило на хумани-
тарната организиција, и преку печатот, телевизијата и 
слично, овозможува меѓусебно запознавање и контак-
ти помеѓу лицата со хендикеп и инвалидите, старите и 
изнемоштени лица, организира предавања, дава гене-
рална и специјална помош во рамките на можностите 
на хендикепираните, инвалидите, старите и изнемош-
тени лица, организира средби, патувања и решавање 
на осаменоста и напуштеноста, вклучување во разни 
проекти, спонзорирање на семинари за тоа како да им 
се помогне на хендикепираните, инвалидите и старите 
и изнемоштени лица, донаторство во готови пари и 
помагала за изнемоштени лица. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Хуманитарна организа-
ција за помош на лицата со ментален хендикеп, инва-
лиди и стар и изнемоштени лица ЗВЕЗДА се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20479) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег. 
Зг.бр. 73/01 од 21.08.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одбрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружението ЗОРА Здружена 
организација на растераните од Арачиново со седиш-
те во Скопје на ул."Лазар Поп Трајков" бб, - МЗ Ав-
токоманда. 

Целите и задачите на здружението се: евидентира-
ње на растераните македонци од с.Арачиново - скоп-
ско во настаните од месец јуни 2001 година, помагање 
во смисла на ораганизирано прифаќање, органзирано 
сместување во приватни, држави и други центри, тран-
спорт до најблиските медицински центри, снабдување 
со лекови, со медицинска опрема, прехранбени проду-
кти, облека, ќебиња, средства за лична хигена, оства-
рување контакти со сите надлежни државни органи и 
институции во изнаоѓање на соодветно решение за 
станбените проблеми, во смисла на обезбедување па-
рични средства за нивна изградба или доделување на 
веќе изградени станови, обезбедување средства за об-
новување на нивната покуќнина во таа смисла оства-
рување на контакти со македонците од дијаспората за 
нивно вклучување во остварување на целите на орга-
низацијата, со меѓународни хуманитарни организации 
и фондации, активирање и обучување волонтери за 
осигурување на целите и задачите, издавање соопште-
ние, а по потврда и публикации за прашањата на рас-
тераните македонци и отворање семинари и конфе-
ренции за известување на утврдените факти, помага-
ње на социјално загрозените лица. 

Со оглед на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Здружението ЗОРА 
Здружена организација на растераните во Арачиново, 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20654) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. 
Рег.Зг.бр. 9/01 од 13.07.2001 година во регистарот на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одерува упис во регистарот на здруженија и 
фондации на републички центар за културно, просвет-
но и духовно унапредување на ромите - ТЕРНИПЕ, со 
седиште во Скопје на ул."Никола Петров" бр. 44-а. 

Цели и задачи на републичкиот центар за култур-
но, просветно и духовно унапредување на ромите -
ТЕРНИПЕ - Скопје се: да го негува, развива и афир-
мира пишаниот збор и литературниот јазик на ромите 
според романи граматика издадена 1980 година во 
Скопје, творење - пишување и преведување дела од 
областа на ромската литература, поезија - проза, дра-
ма, лингвистика од областа на ромски јазик и брошу-
ри од богатото историско минато на ромите, органи-
зирање годишна традиционална поетска музичка ве-
чер низ градовите на државата, организирање научни 
собири, трибини, семинари и симпозиуми, ќе негува и 
развива заедништво и меѓунационално односи во ре-
публиката, ќе дејствува преку клубови, а со посебен 
акт ќе го уредува начинот на нивното делување. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Републички центар за 
културно, просветно и духовно унапредување на роми-
те ТЕРНИПЕ се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20651) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 15/01 се 
запишува Здружението на граѓани "ИНТЕР ЕТНИК 
ПРОЈЕКТ ГОСТИВАР кое го застапува Арбен Фета-
хи од Тетово, ул."Браќа Миладинови" бр. 133. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во правец на подобрување на меѓунационал-
ните односи во општина Гостивар и РМакедонија, со-
работка со невладини организации и државни инсти-
туции во реализирањето конкретни проекти од облас-
та на културата, спортот, екологијата, локалната де-
мократија, човековите права, младите, женските пра-
шања и слично. 

Од Основниот суд во Гостивар. (20682) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 16/01 се 
запишува здружението на граѓани Клуб за атлетска 
гимнастика Боди билдинг "АТИЛА" Гостивар, кое го 
застапува неговиот претседател Асан Даути од Гости-
вар. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во пропагирање, иницирање и спроведување 
систематко физичко воспитување на своите членови и 
на сите заинтересирани граѓани, подигнување на ква-
литетот на атлетско гимнастичкиот спорт, формира-
ње натпреварувачка екипа и учество во натпревари, 
можности за здружување и соработка со други слични 
клубови и слично. 

Од Основниот суд во Гостивар. (20684) 

Со решение Згф. бр. 27/01 од 19.07.2001 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 27 за 
2001 година се запишува: 

- Фудбалски клуб "БРЕГАЛНИЦА 2001 - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Парти-

занска" бб, а здружението ќе дејствува на територија-
та на општина Штип и РМ. 

Од Основниот суд во Штип. (20420) 
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Основниот суд во Охрид, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 
22/2001 година од 07.08.2001 година се запишува здру-
жението на граѓани под име: Здружение на граѓани 
"СВ. СОФИЈА"-с. Косел. 

Здружението на граѓани има за цел: вршење на ту-
ристички инф-пропагандна дејност и туристичко пос-
редништво; негување на традицијата и културното 
наследство и природните богатства, подигање на еко-
лошката свест кај граѓаните, унапредување на Мла-
динскиот туризам и подигање туристичка култура, из-
дигање и афирмација на Македонскиот културен 
простор, зачувување на културното, историското нас-
ледство на Република Македонија, афирмација на 
спортот и спортската култура кај младите луѓе, граде-
ње на еколошката свест кај младите луѓе, борба про-
тив девијантни однесувања( алкохолизам, наркомани-
ја, сида и др. ); реформистички цели - феминизам; 
заштита на историски вредности (градови, објекти, 
споменици од културата). 

Седиштето на здружението е во с. Косел. Овласте-
но лице за застапување на здружението е Тодороска 
Лидија од с. Лескоец. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег.Згф. бр. 22/2001. 
(20229) 

Основниот суд во Охрид, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 
22/2000 година од 14.08.2000 година се запишуваат из-
мени на името на Здружението на граѓани под име: 
Здружение на граѓани Фудбалски Клуб "Охрид супер 
Бинго" - Охрид така што Здружението во иднина ќе 
работи под име Фудбалски клуб "Охрид 2001" - Ох-
рид. 

Од Основниот суд во Охрид. Рег. Згф. бр. 22/2000. 
(20230) 

Основниот суд во Охрид, во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации под Рег.Згф. бр. 
21/2001 година од 07.08.2001 година се запишува здру-
жението на граѓани под име: Здружение на граѓани -
фудбалски клуб " МАЕМИ" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: да го поттик-
нува и унапредува фудбалскиот спорт, врз принципите 
на аматеризам и масовност; се грижи за унапредување 
на стручната работа и усовршување на стручните кад-
ри; обезбедува основни претпоставки за нормално ра-
ботење на клубот, според можностите, а пред се: тере-
ни, објекти, простории, реквизити, опрема и друго; из-
вршува и други работи и задачи од заеднички интерес 
на клубот; развивање и негување на патриотизмот и 
љубов кои произлегуваат од Законот за спорт. 

Седиштето на здружението е во с. Долно Лакоче-
реј. Овластено лице за застапување на здружението е 
Нечкоски Боре од с. Долно Лакочереј. 

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 21/2001. 
(20231) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 

164/2001 од 14.8.2001 над ДООЕЛ "ЈУГО МАК" Трејд 
со дејност трговија и жиро сметка 40300-601 при ЗПП-
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (20359) 

Со решение на Стечајниот совет при Основен суд 
Струмица под Ст.бр. 73/2001 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот Трговец поединец Делев 
Стојан Јосиф ТП с. Иловица, општина Босилово со 
жиро сметка бр. 41300-601-65625 што се води при ЗПП 
Филијала Струмица, но поради немање имот на истиот е 
одлучено отворената стечајна постапка да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-
то решение со жалба преку овој суд до Апелациониот 
суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на ис-
тото во "Службен весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (20361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 216/01 од 05.07.2001 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот Друштво за услуги 
и трговија БОМА Богдан ДООЕЛ Скопје со седиште 
на ул."Луј Пастер" бр. 21 и жиро сметка бр. 40100-601- 
433211, па истата не се спроведува и се заклучува от-
ворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за услуги и трговија БОМА Богдан ДООЕЛ Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20650) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 180/01 
од Битола над ДООЕЛ "СЛОВАН" увоз-извоз ул. 
"Цар Самоил" бр. 39-А, со дејност трговија и жиро 
сметка бр. 40300-601-64014 при ЗПП - Битола, отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (20516) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 183/01 
од 17.08.2001 година над СОНИ ПЛЕЈ Битола со деј-
ност трговија на мало, отвори стечајна постапка не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (20685) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 
27/00 од 24.10.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Претпријатие за производство, промет 
и услуги БОЕМ ЦО Кичево, ул."Цветко Јаковлески" 
бр. 3, Кичево, со жиро сметка бр. 40320-601-33283 при 
ЗПП експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за производство, промет и ус-
луги БОЕМ Ц.О. Кичево, поради немање на средства 
согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (20534) 

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 94/01 од 18. 
07.2001 година е отворена стечајна постапка над ППС 
ЗЛАТЕЛ - ПРОМЕТ од Струмица со жиро сметка бр. 
41300-601-27786 што се води при ЗПП филијала Стру-
мица, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд во Струмица. (20517) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 62/01 од 19.07.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДТУТ 
ИНТЕРШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со жиро 
сметка бр. 41300-601-70562 што се води при ЗПП фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот над должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение, во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ", 
преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (20518) 
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Со решение на стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 105/01 од 09.08.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ТДПТУ 
ПОЛАРИС Јани Бојаџи ДООЕЛ увоз-извоз Струми-
ца, со жиро сметка бр. 41300-601-53942 што се води 
при ЗПП филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот над должник-
от, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение, во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ"преку овој суд до Апелациониот суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (20520) 

Со решение на стечниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 145/00 од 07.11.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУТ 
МОНЦА ДООЕЛ увоз-извоз од с.Пиперево, општина 
Василево, но е одлучено истата да се заклучи поради 
немање имот. 

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

По правосилноста на решението на ова решение 
горенаведеното претпријатие ќе се брише од регис-
тарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (20523) 

Со решение Ст.бр. 107/01 донесено од страна на 
Основниот суд во Струмица на ден 20.07.2001 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Митра Ванчо Димитрова ТО Струмица со 
седиште на ул."Браќа Миладинови" бр. 34/5 и број на 
жиро сметка 41300-601-60270 што се води при ЗПП 
филијала Струмица, но истата поради немање имот на 
должникот не се спроведува и стечајната постапка над 
должникот се заклучува. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (20417) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 238/01 од 29.06.01 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало из-
воз-увоз шпедиција и услуги "БУНДА И СИНОВИ" 
ц.о. Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39, со жиро смет-
ка 40100-601-430358. 

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Бунда-
лески од Скопје, со стан на бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 772/00 од 22.06.01 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, угостителство, тргови-
ја на големо и мало увоз-извоз "ДАО" ДОО Скопје, 
бул. "ЈНА" бр. 54/3-9, со жиро сметка 40100-601-88644. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим 
Петров Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 
50-3-4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20327) 

Ликвидаторот Стаменков Васил од Скопје, бул. 
"Илинден" 3/42 запишан во судскиот регистар при Ос-
новен суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 
1077/01 од 02.07.2001 година објавува дека Друштвото 
за промет и услуги "МАКСТАР" Вили Бец и други 
ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. 
"Прашка" бр. 23 и со број на жиро сметка 40120-601- 
281288 отворена при ЗПП Филијала Скопје е во лик-
видација. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20353) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, 
построена во Скопје на КО Марино, на КП1/2 во 
вкупна површина од 275 м2, на м.в. Бела Земја, нива 4 
класа сопственост на Јакимов Тоде, за цена од 280,00 
денари за метар квадратен. 

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 прифаќањето 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. 
77б. (20171) 

Се продаваат 5/12 (пет идеални дванаесеттини) од 
недвижен имот, кој се наоѓа на КП. бр. 17900 во м.в. 
Орде Чопела зграда 1 (без внатрешен премер поради 
неможност за мерење) со право на користење на двор-
но место во површина од 183м2 и земјиште под зграда 
1 во површина од 70 м2, заведен во Имотен лист бр. 
33249 за КО Прилеп, за цена од 96.000,00 денари, сопс-
твеност на Ѓорѓиеска Надежда од Прилеп ул." Ленин" 
бр. 109, во Прилеп. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопс-
твеници со погоренаведената парцела во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се из-
јаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање 
на понудата да се достават до нотарот Трајко Марко-
ски од Прилеп, ул."Сотка Ѓорѓиоски" бб. (20241) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Николоски Стојче од Прилеп ул."Вуковарска"бр. 6, 
заведено во поседовен лист број 23 за катастарска оп-
штина Дабница број на парцела 2047 место викано 
"Каракаш" нива класа 4 површина 2768 метри квад-
ратни, можна е продажба и на помала површина од-
носно идеални делови, а цената за 1 метар квадратен 
изнесува 10,00 денари. 

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 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. Изјавите за прифаќање на понудите 
да се доставаат до нотар Боге Дамески на ул. "Андон 
Слабејко" бр. 8, Прилеп. (20242) 
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Се продава земјоделско земјиште, катастарска 
култура овоштарник класа 3 во м.в."Кошарка" на КП. 
бр. 4071 во површина од 1021 м2, нива класа 3 во м.в. 
Кошарка" на КП. бр. 4072 во површина од 1081 м2 и 
шума класа 2 во м.в. "Кошарка" на КП. бр. 4073 во по-
вршина од 420 м2, сите заведени во Имотен лист бр. 
2687 за КО Варош, за цена од денарска противвред-
ност на 1,5 германски марки, сопственост на Илчевски 
Димитрија Михајло од Прилеп на ул."Димо Наредни-
о т " бр. 65. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите кои граничат со погоренаведе-
ните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите 
за прифаќање на понудата да се достават до нотарот 
Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка Ѓорѓио-
ски'бб. (20296) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, 
сопственост на Бисиновски Димитар од Велес, 
ул."Крсте Мисирков" бр. 6 и тоа: 

Катастарска култура 14100-интензивно лозје, 4-та 
класа, површина 3632 м2, со број на КП 2528/1, план 
062, скица 038, викани место Бојаџиина, заведено во 
Имотен лист број 4344. 

Наведениот имот се продава за цена од 4.000,00 
дем, во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотар Елена Мартинова од Велес на 
ул."Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета 
дека не се заинтересирани за купување. (20358) 

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

Пасош бр. 1283475/99 издаден од УВР - Куманово на 
име Неат Рамадани, с. Романовце, Куманово. (20502) 

Пасош бр. 1184010/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Никчевиќ Небојша, ул. "Б. Гојан" бр. 33, Скопје.20512 

Пасош бр. 328022/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Мациевска Јулијана, ул."Ј.Сандански" бр. 46/4-14, Ск-
опје. (20519) 

Пасош бр. 1123171/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Беќири Шенѓул, ул. "413" бр. 5 а, Скопје. (20524) 

Пасош бр. 626582/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Лилјана Пертушевска, ул. "Б.Тодоровиќ" бр. 91, Ско-
пје. (20525) 

Пасош бр. 662600 на име Цаноски Тасим, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 200, Струга. (20535) 

Пасош бр. 461121 на име Имери Ќафет, с. Врапчи-
ште, Гостивар. (20544) 

Пасош бр. 921980 на име Манчевски Јосиф, бул."Ма-
ршал Тито" бр. 15-1/4, Струмица. (20546) 

Пасош бр. 1207688 на име Незироска Диане, с.Моро-
рче, Дебар. (20657) 

Пасош бр. 1448285 на име Жеваировски Благоја, 
ул."Кукушка" бр. 4, Скопје. (20656) 

Пасош бр. 598845/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Димитровска Лидија, ул. "Варшавска" бр. 3-4/5, Ско-
пје. (20598) 

Пасош бр. 1215574/99 издаден од УВР-Куманово на 
име Кузмановска Силвана, с. Романовце, Куманово. 

(20647) 
Пасош бр. 1215575/99 издаден од УВР - Куманово на 

име Кузмановски Драган, с. Романовце, Куманово. 
(20648) 

Пасош бр. 0444625/94 издаден од УВР-Скопје на име 
Голубовски Владо, ул. "Б.Стефковски" бр. 83, Скопје. 

(20655) 
Пасош бр. 1288888 на име Трајкова Јасминка, ул."Ра-

дњанска" бр. 6, Кавадарци. (20677) 

Пасош бр. 921980 на име Манчевски Јосиф, ул."М. 
Тито" бр. 15/1/4, Струмица. (20678) 

Пасош бр. 370406 на име Мустафоски Муамир, с.Ср-
бјани, Кичево. (20679) 

Пасош бр. 1019788/97 издаден од УВР-Скопје на име 
Димовска Јагода, ул. "Банско" бр. 17, Скопје. (20683) 

Пасош бр.1073309 на име Атиџе Керими, с. Средно 
Коњаре, Скопје. (20692) 

Пасош бр.1093897 на име Рукија Керими, с. Средно 
Коњаре, Скопје. (20693) 

Пасош бр.832726 на име Рамазан Рамчески, с. Плас-
ница, Мак.Брод. (15121) 

Пасош бр. 1237337 на име Колари Фирдос, Дебар. 
(19313) 

Пасош бр. 519082/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Енвер Амза, ул. " 151" бр. 33, Тетово. (20690) 

Пасош бр. 1154506/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Адем Ѓула, ул. "Метохиска" бр. 14 б, Скопје. (20694) 

Пасош бр. 1293769/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Соња Паневска, с. Бучинци, Скопје. (20698) 

Пасош бр. 1209747/99 издаден од УВР-Крушево на 
име Топузовски Виктор, ул. "Д.Мишовиќ" бр. 5/1-1, 
Скопје. (20699) 

Пасош бр. 1126917 на име Ѓурчевска Анкица, с.Ори-
зари, Кочани. (20702) 

Пасош бр.0330718 на име Врангалов Илчо, ул."ЈНА" 
бр. 68, Кавадарци. (20710) 

Пасош бр. 1277720 на име Идризи Фисник, Тетово. 
(20711) 

Пасош бр. 1268299 на име Адики Лулјета, Тетово. 
(20712) 

Пасош бр. 1299133 на име Ваити Хашарие, с. Балин-
дол, Гостивар. (20714) 

Пасош бр. 505731 на име Вардар Таркан, ул."С.Став-
рев" бр. 14, с.Корешница, Неготино. (20723) 

Пасош бр. 1139086/98 издаден од УВР-Скопје на име 
Ковачи Евзаљ, с. Рашче, Скопје. (20729) 

Пасош бр. 1235441/99 издаден од УВР-Скопје на име 
Дурлевиќ Бети, бул. "Ј.Сандански" бр. 83/1-28, Скопје. 

(20748) 
Чекови бр. 5183746, 5183751 и 5183754 од тековна см-

етка бр. 3452373 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовска Слободанка, Скопје. 20452 

Чекови бр. 4797298 и 4797299 од тековна сметка бр. 
6643407 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Милошевска Менка, Скопје. (20506) 

Чек бр.0002004801962 од тековна сметка бр.12809590 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ба-
нда Рамо, Скопје. (20547) 

Чекови бр.0010003574115, 0030004607132, 0050003925 
705 од тековна сметка бр. 03773619 издадени од Коме-
рцијална банка -Скопје на име Младеновска Надежда, 
Скопје. (20691) 

Чекови од бр.0009027 до бр.01209030 од тековна сме-
тка бр.611/37 на име Кавај Крсте, ул." Мислешевски 
пат" бр. 205, Струга. (20703) 

Чекови бр. 325349 и 4134101 од тековна сметка бр. 
402365 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Владимир Бошковски, Скопје. (20735) 

Чекови од бр. 4043791 до 4043797 од тековна сметка 
бр.11831512 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Јакимовски Злате, Скопје. (20746) 

Работна книшка на име Везира Блажевска, Скопје. 
(20456) 

Работна книшка на име Кадријовски Садије, Скопје. 
(20503) 

Работна книшка на име Јовчевска Снежана, Скопје. 
(20504) 

Работна книшка на име Елмазоски Вебија, Струга. 
(20536) 

Работна книшка на име Мековски Трајче, Радовиш. 
(20539) 

Работна книшка на име Малиновиќ Ѓоко, Скопје. 
(20653) 

Работна книшка на име Ајруловски Идриз, Скопје. 
(20663) 

Работна книшка на име Кузмановски Зоран, Скопје. 
(20664) 
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Работна книшка на име Венка Стоичкова, Штип. 
(20668) 

Работна книшка на име Бајрами Нефат, Гостивар. 
(20675) 

Работна книшка на име Ајтен Велиова, с. Трубаре-
во, Скопје. (20687) 

Работна книшка на име Арсовски Горан, Скопје. 
(20700) 

Работна книшка на име Мефаил Куртиши,Гостивар. 
(20713) 

Работна книшка на име Алма Дедиќ, Скопје. (20722) 
Работна книшка на име Хаџи - Пецова Маја, Скопје. 

(20724) 
Работна книшка на име Петровски Сашо, Скопје. 

(20739) 
Воена книшка на име Макрешански Игор, Скопје. 

(20511) 
Воена книшка на име Влатко Кекеновски, Скопје. 

(20514) 
Воена книшка на име Шабани Фатмир, Куманово. 

(20526) 
Воена книшка на име Величковски Аце, с.Драгоман-

це, Куманово. (20530) 
Воена книшка на име Јовица Јакимовиќ, Куманово. 

(20531) 
Воена книшка на име Петров Миле, Скопје. (20606) 
Воена книшка на име Драган Стојчевски, Куманово. 

(20658) 
Воена книшка на име Мирослав Петровски, Кума-

ново. (20660) 
Воена книшка на име Горевски Трајче, Велес. 20707 
Воена книшка на име Гулев Крсте, Гевгелија.(20709) 
Свидетелства за 3 и 4 година и диплома издадени од 

ПСУ "Јахија Кемал" Скопје на име Ертан Сејфула, с. 
Врапчиште, Гостивар. (20461) 

Свидетелство за 1 година издадено од УСО "Браќа 
Миладиновци" Скопје на име Игњевски Живко, Скоп-
је. (20513) 

Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Пеце Поп-
овски, с.Сливница, Ресен. (20527) 

Свидетелство на име Сузана Димитрова, с.Истиба-
ња, Куманово. (20528) 

Свидетелство за 4 одделение на име Али Демиров-
ски, ул."М.Пијаде" бр. 14, Куманово. (20529) 

Свидетелство за 3 одделение на име Исмаилов Р.Фа-
зли, Радовиш. (20537) 

Свидетелство за 3 одделение на име Џамаилова Зер-
гузел, Радовиш. (20538) 

Свидетелство на име Сашков Ристо, Велес. (20541) 
Свидетелство за 6 одделение на име Мустафи Елма, 

Гостивар. (20545) 
Диплома издадена од ПСУ "Јахиј Кемал" Скопје на 

име Бекир Ељези, с. Врапчиште, Гостивар. (20466) 
Диплома на име Свртиноска Соња, Прилеп. (20543) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гим. 

"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Џафер Џафер, Ск-
опје. (20649) 

Свидетелства за 5 и 6 одделение издадени од ОУ " 25 
Мај" Скопје на име Мурати Абдислам, Скопје. (20652) 

Свидетелство на име Мемиши Амет, Куманово. 

Свидетелство на име Џавир Велиу, Куманово. 20661 
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ 

"Лирија" Скопје на име Авдиевски Авни, Скопје.20665 
Свидетелство за 1 одделение на име Адилоска Џел-

аи, Струга. (20666) 
Свидетелство на име Стојковски Јован, Штип. 20667 
Свидетелство на име Маријана Зегова, Гевгелија. 

Индекс бр. 2300 издаден од Педагошки Факултет-
Скопје на име Лазова Бети, Кавадарци. (20704) 

Индекс на име Стојанова Елизабета, Штип. (20725) 
Диплома за средно образование на име Христовска 

Розета, ул. "7 Мак.бригада" бр. 3, Ресен. (20701) 
Диплома издадена од УСО "Кочо Рацин" Скопје на 

име Пауновиќ Предраг, Скопје. (20738) 
Лиценца за работа бр. 05363 издадена од Лекарска 

комора на Македонија-Скопје на име Д-р.Татјана Узу-
новска, ул. "А.Леши" бр. 39, Дебар. (20505) 

Здравствена книшка на име Димитров Ристо, Бито-
ла. (20670) 

Книшка на име Стојанова Марина, Велес. (20540) 
Даночна картичка бр. 238 издадена од Управа за пр-

иходи - Скопје на име Агровардар трејд, Скопје. 20522 
Магнетна картичка бр. 40120-601-406789 издадена од 

ЗПП - Скопје на име Агровардар трејд, Скопје. 20521 
Магнетна картичка бр. 40100- 601 - 1284 издадена од 

ЗПП-Скопје на име Електроинсталатерска задруга 
"Елан", Скопје. (20697) 

Свидетелство на име Петровски Тони, Прилеп.20672 
Свидетелство на име Османи Џемиле, Прилеп.20673 
Свидетелство на име Џемаили Јетмир, Прилеп. 

(20674) 
Диплома на име Иколов Дарко, Велес. (20662) 
Диплома на име Дарко Димовски, Прилеп. (20671) 
Свидетелства на име Илјаз Лјулјеса, Струга. (20705) 
Свидетелства за 5, 6 и 7 одделение на име Габровски 

Роберт, ул."К.Сусинов" бр.32, Радовиш. (20706) 
Свидетелства и диплома на име Зегова Маријана, 

Гевгелија. (20708) 

Престанува со вршење на занаетчиска дејност од 01- 
09-2001 година на име "Финал-Мепласт", Скопје.20510 

НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА 
Со решението на Основниот суд Скопје I - Скопје 

е извршен упис на намерувано намалување на основ-
ната главница на Друштвото за производство на мле-
ко и млечни производи БАНА Благоја и други ДОО 
Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 60/1-18, сог-
ласно чл. 203, 204 ст. 1 т.2 од ЗТД. Постојаниот капи-
тал на друштвото во износ од 2.066.768,00 дем. односно 
во денарска противвредност од 64.069.800,00 денари ќе 
се намали за 2.056.568,00 дем. односно во денарска 
противвредност од 63.753.600,00 денари. 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ". Друштвото е сог-
ласно врз основа на барање на доверителите, да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20332) 

С О О П Ш T Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПРЕТКВА-

ЛИФИКАЦИЈА НА ИЗВЕДУВАЧИ 
ПРОЕКТ: Еколошка Заштита на Охридското Езеро 

- Канализационен систем на Охрид и Струга - Тендер 2 -
Финансирано од: KFW 
Работодавач: М.Ј.П. ПРОАКВА - Струга 
Краен рок: 7ми Септември 2001-12 часот на пладне. 
Со ова соопштение, финансиерот (KFW) и работо-

давачот (М.Ј.П. Проаква) ги известуваат заинтереси-
раните странки дека претквалификациониот период 
за "Проектот за заштита на Охридското Езеро - Кана-
лизационен Систем на Охрид и Струга", од 24ти Август 
2001 е пролонгиран на 7ми Септември 2001. 

Сите градежни фирми кои веќе извршиле купува-
ње на Претквалификациониот Документ треба да го 
запазат ревидираниот рок, додека заинтересираните 
странки треба да ги следат инструкциите дадени во 
продолжение. 

Во рамките на финансиската соработка помеѓу 
Германија и Република Македонија, предвидено е да 
се реализира проект за еколошка заштита на Охрид-
ското Езеро. 

Базирано на финансиската помош од СР Германи-
ја, што се реализира преку KFW - Германија (Банка-
та), работодавецот М.Ј.П. Проаква (Охрид и Струга, 
Македонија) љубезно ги покануваат сите заинтереси-
рани градежни фирми кои ги поседуваат потребните 
квалификации да се пријават за: Претквалификација 
за "Проект за еколошка заштита на Охридското Езе-
ро, канализационен систем на Охрид и Струга" - Дого-
вор 2 - Проширување и рехабилитација на канализа-
ционата мрежа на источниот и западниот брег на Ох-
ридското Езеро вклучувајќи ги Охрид и Струга. 
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Работните задачи предвидени со Договор 2 вклучу-
ваат, но не е строго ограничено на следниве работи: 

- Проширување на секундарната канализациона 
мрежа во одбраните реони на Охрид - Стар град, цен-
тралното градско подрачје (шест реони) и населбата 
Радојца Новичевиќ; Струга - четири реони на централ-
ното градско подрачје и индустриската сервисна зона; 
селата Радолишта и Калишта (вклучувајќи и набавка 
на опрема за новите приклучоци за домаќинствата); 

- Трансформација на комбинираниот канализацио-
нен систем со одвојување на фекалната од атмосфер-
ската канализација во одредени реони на Охрид - из-
градба на цевовод на атмосферската канализација и 
одделните комори; 

- Проширување на главниот колекторски систем 
Струга-Елен Камен со изградба на гаравитационен и 
потисен цевовод; 

- Набавка на (дополнителни) цевки со спојки, пона-
таму, нив ќе ги преземе и ќе ги вгради работодавачот. 

Горенаведените активности вклучуваат и изградба 
на 8 пумпни станици чии димензии ќе бидат со капаци-
тет од 2 l/s до 300 l/s, со кус цевовод под притисок и 
43,35 km од новоизградената гравитациона мрежа, од 
кој 23,3 со PVC (200-400mm 0) , 14,0 MDPE (150-600 mm 
0) , а останатото бетонски и цевки од армиран бетон. 
Длабочината на рововите во кои ќе биде помеѓу 1,5 m 
и 7,0 m (> 600mm 0) . Голем број од нив ќе бидат под 
нивото на водата и околу 800 m по должината на бре-
гот во самото езеро. Пристапот е отежнат поради са-
мите услови на земјиштето, во одредени реони. При 
ископувањето се очекува да се наиде на различен сос-
тав на земјиштето, од цврст камен до тресетиште. 

Времетраењето на договорот за специфицираните 
работи е 24 календарски месеци. Предвидено е да за-
почне со работа во ноември 2001. 

Преквалификацијата и тендерите за договорите 
за работа, кои се финансирани од страна на банката, 
се отворени за градежните претпријатија кои ги посе-
дуваат потребните квалификации од следниве земји: 
Земји членки на ЕУ, Албанија, Бугарија, Чешка, Ес-
тонија, Латвија, Литванија, Република Македонија, 
Полска, Романија, Република Словачка, Словенија. 

Претквалификационите документи можат да се 
добијат на следнава адреса после уплата на неповрат-
ни средства во висина на 1.250,00 ДМ на нерезидентна-
та сметка на GKW Consult GmbH, Манхајм во Охридска 
Банка А.Д. Охрид; BLZ 41000-620-16 (СВИФТ BIC: 
ОХРИД МК 22). 

Бр. на сметка 708000-280-178. 
Заинтересираните претпријатија дополнителни ин-

формации можат да добијат, како и да ги добијат 
претквалификационите документи на следнава адре-
са: Г-дин. Х. Гроздев/Р Саммипсон GKW CONSULT GmbH 
во име на Проаква кеј "8ми Ноември" бб, 6630 Струга, 
Македонија, Тел. 00 389 96 784 320, Факс: 00 389 96 784 
320, e-mail: gkw_ohrid @yahoo.com. 

Крајниот рок за поднесување на пополнетите 
Претквалификациони документи од заинтересирани-
те градежни фирми е 7ми Септември 2001, до 12:00 ча-
сот на пладне. 

NOTICE FOR PROLONGATION OF PREQUALIFICA-
TION PERIOD FOR ELIGIBLE CONTRACTORS 

PROJECT: Enviromental Protection of Lake Ohrid - OHRID 
AND STRUGA SEWERAGE 

- CONTRACT 2 -

Financed by: KFW 
Client: M.J.P. PROAQUA - Struga 
Revised submission date: September 7th 2001 - 12:00 pm 
The financer (KFW) and the client (M.J.P. Proaqua) he-

reby give notice that the Prequalification Period for the "Envi-
romental Protection of Lake Ohrid - Ohrid and Struga Sewera-
ge Project" has been extended from it's original submission 
date of the 24 August until 7th September 2001 - 12:00 pm. 

Any companies who have already purchased the document 
should note the revised date of submission while companies 
interested in purchasing the Prequalification Document should 
read and follow the details and instructions given below. 

Within the framework of the financial cooperation betwe-
en Germany and Republic of Macedonia, it is envisaged to re-
alize a Project for Enviromental Protection of Lake Ohrid. 

Based on the defined financial assistance from Germany, 
which is realized through Kreditanstalt fur Wiederaufbau -
Germany (the Bank), the Employer MJP Proaqua (Ohrid and 
Struga, Macedonia) invites interested eligible Construction 
Companies to apply for Prequalification for the "Enviromental 
Protection of Lake Ohrid, Ohrid and Struga Sewerage Project" 
- Contrast 2 - Extension and Rehabilitation of the Sewerage 
Network on the Eastern and Western Shore of Lake Ohrid in-
cluding the cities of Ohrid and Struga. 

The Scope of Work for Contract 2 includes but is not ne-
cessarily limited to the following works: 

- Extension of the secondary sewerage network in selected 
areas of Ohrid - Old city, the central city areas (six) and the 
settlement Radoica Novicic; the city of Struga - four central 
city areas and the services industrial area; and the villages od 
Radolista and Kalista (including procurement of materials 
only for new house connections); 

- Transforming the mixed sewerage system by separating 
the sewage from the drainage system in certain areas of the 
town of Ohrid - construction of drainage pipelines and over-
flow chambers; 

- Extension of the primary collector - system Struga - Elen 
Kamen by construction of gravity and pressure mains; 

- Procurement of (additional) pipes and fittings. Subsequ-
ently, to be handed over to and installed by the Employer; 

The above scope also includes the construction of 8 num-
ber pumping stations ranging in size from 2 l/s to 300 l/s, pres-
sure mains and 43.35 km of new pipeline instalation, of which 
23.3 are PVC (200-400 mm 0), 14.0 MDPE (150-600 mm 0) 
and the rest concrete and R.C. pipes (> 600 mm 0). Pipeline 
construction depths are between (approximately) 1.5 m and 
7.0 m. Much of this will be below the underground water table 
and about 800 m in the lake shore line. Access to some areas 
will be difficult due to the conditions in those areas. Excavati-
on is expeted to include a range of ground conditions from 
hard rock to marshland. 

The duration of the contract for the works specified is anti-
cipated to be up to 24 calendar months. The contract is antici-
pated to commence in November 2001. 

Prequalification and tendering for the contracts to be fi-
nanced with the proceeds of a financial assistance from the 
Bank is open to firms and joint ventures of firms from any of 
the following countries: 

Member Countries of the EU 
Albania 
Bulgaria 
Czech Republic 
Estonia 
Latvia 
Lithuania 
Republic of Macedonia (FYROM) 
Poland 
Romania 
Slovak Republic 
Slovenia 
Prequalification documents may be obtained from the ad-

dress below upon payment of a non-refundable fee of 1,250.00 
DEM on the GKW Consult GmbH, Manheim non-resident ac-
count with OHRIDSKA BANKA A.D. Ohrid; BLZ 41000- 
620-16 (SWIFT BIC: OHRID MK 22), Account Numb. 
708000-280-178. 

Interested firms may obtain further information from, and 
inspect and acquire the prequalification documents at the fol-
lowing office: 

Mr. H Grozdev/R. Sampson 
GKW CONSULT GmbH 
on behalf of Proaqua 
KEJ 8-mi Noemvri bb 
6300 Struga 
Macedonia 
Tel: 00 389 96 784 320 
Fax: 00 389 96 784 320 
e-mail: gkw_ohrid@yahoo.com 
The closing date for submtihssion of Prequalification docu-

mentation will be September 7th, 2001, 12:00 pm. 

mailto:gkw_ohrid@yahoo.com
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/330 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за 

одбрана ул."Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Свежи јајца класа "S" 1.150.000 парчиња 
2.2. Свежи јајца класа "А" 1.000.000 парчиња 
3. Бараните производи по својот квалитет во це-

лост да одговараат на пропишаните услови од Пра-
вилникот за квалитет на јајцата и производи од јајца. 

Испорака на бараните производи е петнаесетод-
невна, франко до сите гарнизони во Р.Македонија по 
доставена диспозиција. 

За бараните производи се бара гаранција на квали-
тетот од најмалку 30 дена сметано од денот на испора-
ката. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по количина. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е иска-

жан, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака, 
- гаранција за квалитет. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

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

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

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана ул."Ор-
це Николов"бб, Скопје најдоцна до 10.09.2001 година 
или со предавање на комисијата за набавки на лице 
место, на денот на јавното отворање. 

Јавно отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.09.2001 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул."Орце Николов"бб. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- квалитет и техничко технолошки можности за 

производство и испорака 40 % 
- цена 40 % 
- начин и услови на плаќање 10 % 
- рок на испорака 10 %. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/282384. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/334 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за 

одбрана ул."Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Грав во зрно, сорта "Тетовец" калибриран - I 

класа, реколта 2001 160.000 кгр. 
3. Бараниот производ по својот квалитет треба во 

целост да ги исполнува условите од член 355 од Пра-
вилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и пе-
чурките. 

Испорака на бараниот производ (пакуван во пол-
ни-пропиленски вреќи од 50 кгр. нето тежина) е до 
15.11.2001 година, франко гарнизон Скопје, по доста-
вена диспозиција. 

За бараниот производ се бара гаранција на квали-
тетот од најмалку 2 (две) година сметано од денот на 
испораката. 

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица. 

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по количина. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е прес-

метан и искажан во цената. 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитет и потекло на производот, 
- рок на испорака. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, издадена од надлежен судски орган, 

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

- техничко-технолошки можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 

Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана ул."Ор-
це Николов"бб, Скопје најдоцна до 25.09.2001 година 
или со предавање на комисијата за набавки на лице 
место, на денот на јавното отворање. 

Јавно отворање на понудите ќе се изврши на ден 
27.09.2001 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул."Орце Николов"бб. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- цена 50 % 
- квалитет и техничко технолошки можности за 

производство и испорака 30 % 
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- начин и услови на плаќање 10 % 
- рок на испорака 10 %. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/282384. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3007/2 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка се ортопедски помагала, 

кои се обезбедуваат на осигурените лица на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, според инди-
кации утврдени во Правилникот за индикации за ос-
тварување на право на ортопедски и други помагала 
("Службен весник на РМ" бр. 111/2000). 

3. Спецификацијата на проценетите количини на 
помагалата што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

Видот на материјалите од кои се изработуваат по-
магалата утврден е со Правилникот. 

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

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење ан дејност за изработка, од-
носно набавка на ортопедски помагала. 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на помагалата што се предмет на 

набавката ќе се врши според потребите на осигурени-
те лица, а врз основа на потврда за потреба од орто-
педски и други помагала која ја заверува подрачната 
служба на Фондот каде што осигуреното лице е прија-
вено во здравственото осигурување. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со вид и количина на помагалата 

што се нудат; 
- производител; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на испораки во претходниот 
период; 

- опис на технички постројки на понудувачот (ра-
ботни простории, машини за изработка и расположи-
ви средства за транспорт на помагалата); 

- број и квалификациона структура на стручни ли-
ца задолжени за изработка, односно набавка на пома-
галата што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодве-
тен документ дека не се во стечај или во процес на лик-
видација и дека со правосилна пресуда не им е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење ан дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста. 

5. Доказ дека е носител на застапништво, ексклу-
зивен или овластен дистрибутер од производителот со 
чии производи учествува. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за помагалата што ги ну-
дат да обезбедат: 

- рок на употреба во согласност со Правилникот, 
- сертификат за квалитет. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-

нот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 

здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
12.09.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 

на следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Комисијата ќе ја цени придружната документација 

како битен предуслов за понатамошно разгледување и 
одл учување на финансискиот дел од понудата. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

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

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "за уче-
ство на повик бр. 02-3007/2". Ако понудувачот прило-
жи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи 
најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите. 

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

12.09.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

12.09.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

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

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 10, 14 и 15 од Законот за јавни набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 32/2001 е 

ЈП "Македонијапат" со седиште на ул. "Даме Груев" 
бр. 14 Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на мо-
торни возила-камиони и градежни машини за вршење 
услуги во зимско одржување на магистралните и реги-
онални патишта и интервенции во случај на елемен-
тарни непогоди на магистрални и регионални патиш-
та. 

1.3. Типот на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини, местото на ангажирање и временскиот 
период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во 
Тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во дирекцијата на ЈП "Македонијапат" - Скопје, на 
ул. "Даме Груев" бр. 14, секој работен ден од 7,00 -
15,00 часот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавка-

та или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот 

и вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 

ефективни часови во месецот со обезбедена присут-
ност и приправност на моторното возило-камион и 
градежна машина и ракувачот на истата, во тек на си-
те денови во месецот. 

2.5. За повеќе од 40 ефективни часови во месецот, 
да се даде цената на машината заедно со ракувачот за 
еден ефективен час. 

2.6. Понудените цени треба да бидат со пресметан 
ДДВ. 

2.7. Роковите за извршување на услугите од овој 
отворен повик се дадени во тендерската документаци-
ја. 

2.8. Понудувачот во понудата да назначи година на 
производство на моторните возила-камиони и градеж-
ни машини. 

Понудувачите можат да достават понуда за пред-
метот на набавката во целост (за сите делови од на-
бавката) или само за одделни делови од набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден 

од носителот на платен промет во согласност со Пра-
вилникот за содржина на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98). 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судска евиденција); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција); 

3.5. Претставниците на понудувачот треба да дос-
тават писмено овластување за учество во отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки (непосредно пред отпочнување со отворениот 
повик). 

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ 
КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Список на главни испораки. 
4.2. Доказ за техничка способност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

- Тип и марка на возилото 40 поени, 
- Начин на плаќање 40 поени, 
- Цена 20 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Рокот за доставување на понудите е 06.09.2001 
година. 

6.2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на дос-
тавување ќе се сметаат како неблаговремени и нема 
да бидат разгледувани. 

6.3. Понудите треба да бидат доставени на начин 
пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

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

6.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци 
назначени во огласот, односно кон кои не е приложе-
на бараната придружна документација ќе се сметаат 
за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

6.6. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архи-
вата на Ј.П. "Македонијапат" Скопје (најдоцна до 15 
часот секој работен ден) или понудите да ги предадат 
на Комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-
доцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на 
понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
06.09.2001 година (четврток) во 12,00 часот во просто-
риите на Ј.П. "Македонијапат" Скопје (ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14, Скопје), 6 кат сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1265. Одлука за именување генерален секре-
тар на кабинетот на Претседателот на 
Република Македонија 4083 

1266. Одлука за измена на распоредот на 
средствата во посебниот дел утврден со 
Буџетот на Република Македонија за 
2001 година 4083 

1267. Одлука за изменување на одлуката за ос-
новање на Јавно водостопанско претпри-
јатие 4083 

1268. Одлука за основање Јавно претпријатие 
"Лисиче" - Велес 4083 

1269. Правилник за начинот на водење на еви-
денција за признавање на странски висо-
кообразовни квалификации 4084 

1270. Правилник за изменување на Правилни-
кот за водењето на евиденцијата на ра-
ботниците кои вршат научно-истражу-
вачка дејност 4086 

1271. Правилник за регистрација на високооб-
разовни установи 4089 

1272. Решение за давање одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност 4093 

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