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249. 
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 БУЏЕТИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за буџетите, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година. 

Бр. 07 - 516/1 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

Член 1 
Во Законот за буџетите ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 79/93, 3/94, 71/96 и 6/2000), 
во членот 3-г став 1 по зборот "обезбедат" се додава 
зборот "позитивно". 

Член 2 
Членот 3-ѓ се менува и гласи: 
"Корисниците и единките корисници на средствата 

од Буџетот на Републиката, фондовите, корисниците 
на фондовите и единиците на локалната самоуправа 
можат да отворат сметки во Народната банка на Ре-
публика Македонија или во друга банка што ќе ја оп-
редели Владата на Република Македонија. 

За отворање на сметки за субјектите од став 1 на 
овој член е потребна претходна согласност од минис-
терот за финансии. 

Министерот за финансии за отворање на сметки за 
корисниците и единките корисници на средства од Бу-
џетот, како и за извршување на финансиски услуги 
склучува договори со финансиски институции." 

Член 3 
Членот 4-г се менува и гласи: 
"За управување со финансиските средства на Бу-

џетот на Републиката во Министерството за финан-
сии се основа трезор кој ги врши следниве работи: 

- управува со расходите на Буџетот на Република-
та; 

- утврдува месечни финансиски планови за корис-
ниците и единките корисници; 

- подготвува тековни проекции на приходите и рас-
ходите; 

- управува со долгот на Република Македонија; 
- ја води главната книга на трезорот; 

- изготвува извештаи за наплата на приходите, за 
извршувањето на расходите, како и други извештаи и 

- врши други оперативни работи. 
Поблиски прописи за начинот на работата на тре-

зорот пропишува министерот за финансии." 

Член 4 
Во членот 4-д став 1 зборовите: "единствениот тре-

зор" се заменуваат со зборот "трезорот". 

Член 5 
Во членот 56 став 1 по точката 13 се додава нова 

точка 14, која гласи: 
"14. Ако отворат сметки без претходна согласност 

од министерот за финансии (член 3-ѓ)". 

Член 6 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за буџетите. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

250. 
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 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот на добивка, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година. 

Бр. 07 - 524/1 
6 февруари 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
З А К О Н 

З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ З А ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

Член 1 
Во Законот за данокот од добивка ("Службен вес-

ник на Република Македонија" број 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97 и 28/98), во насловот и во другите одредби 
од Законот зборовите: "данокот од добивка" се заме-
нуваат со зборовите: "данокот на добивка". 

Член 2 
Во членот 4 став 1 по зборовите: "правно лице" 

зборовите: "и физичко лице кое врши регистрирана 
дејност" се бришат. 
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Член 3 
Во членот 5 став 1 по зборовите: "правно лице" 

зборовите: "и физичко лице кое врши регистрирана 
дејност" се бришат. 

Член 4 
Во членот 6 ставови 1 и 2 зборот "филијали" се за-

менува со зборот "подружници". 

Член 5 
Членот 7 се брише. 

Член 6 
Во членот 8 став 2 по зборот "сметководството" се 

додаваат зборовите: "и сметководствените стандар-
ди". 

Член 7 
Во членот 9 став 1 по зборот "сметководството" се 

додаваат зборовите: "и сметководствените стандар-
ди". 

Член 8 
Во членот 10 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Расходите се признаваат во висина утврдена со 

билансот на успехот, во согласност со прописите за 
сметководство, сметководствените стандарди и според 
одредбите на овој закон." 

Член 9 
Во членот 11 по ставот 2 се додаваат два нови ста-

ва 3 и 4, кои гласат: 
"Кога потрошокот на материјалите и набавната 

вредност на продадените трговски стоки се евиденти-
ра по метод на плански, односно продажни цени, може 
да се смета како да е применет метод на просечни це-
ни, доколку планската вредност на потрошените мате-
ријали и продажната вредност на продадените тргов-
ски стоки се коригираат за сразмерниот дел на отста-
пувањето. 

Просечните набавни цени на потрошените матери-
јали се утврдуваат за делот на продадените произво-
ди." 

Член 10 
Во членот 12 ставовите 1 и 2 зборовите: "кои вр-

шат регистрирана дејност" се бришат. 
Во ставот 4 точката на крајот на реченицата се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите: "или ако 
едно лице поседува најмалку 20% од уделите на друш-
твото". 

Член 11 
Во членот 14 став 2 зборовите: "правното лице или 

физичкото лице кое врши регистрирана дејност" се 
заменуваат со зборовите: " даночниот обврзник". 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Личните надоместоци на членовите на управниот 

и надзорниот одбор се признаваат како расходи во да-
ночниот биланс во висина од 50% од исплатениот из-
нос. " 

Член 12 
Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи: 
"Амортизацијата на нематеријалните и на матери-

јалните средства се признава како расход во даночни-
от биланс до износот утврден со примена на амортиза-
ционите стапки утврдени со Номенклатурата на средс-
твата за амортизација." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
"Владата на Република Македонија ја пропишува 

Номенклатурата на средствата за амортизација и го-
дишните амортизациони стапки, како и начинот на 
пресметување на амортизацијата, односно отписот на 
вредноста на нематеријалните и материјалните сред-
ства." 

Член 13 

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 

"Член 16-а 
Ревалоризацијата на нематеријалните и материјал-

ните средства, вклучувајќи ја и нивната амортизација, 
се признава како расход во даночниот биланс до виси-

на на износот утврден со коефициентот на растежот 
на цените на производителите на индустриски произ-
води, според податоците на Државниот завод за ста-
тистика. 

Министерот за финансии ќе го пропише начинот и 
постапката на Ревалоризација од став 1 на овој член." 

Член 14 
Членот 17 се менува и гласи: 
"Трошоците по основа на камати на кредити кои 

се користени исклучиво за вршење на дејноста на об-
врзникот, се признаваат на товар на расходите во да-
ночниот биланс. 

По исклучок од став 1 на овој член трошоците за 
камати на кредити кои се користени за набавка на 
патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела 
од ликовната и применетата уметност и други украсни 
предмети за опремување на административните прос-
тории, не се признаваат на товар на расходите во да-
ночниот биланс. 

Ако постои кредитен однос меѓу поврзани лица 
трошоците на каматите се признаваат до износот на 
каматите по кои можело да се земе соодветен кредит 
во пресметковниот период од комерцијалните банки." 

Член 15 
По членот 17 се додаваат четири нови члена 17-а, 

17-б, 17-в и 17-г, кои гласат: 

"Член 17-а 
Трошоците за истражување и развој направени во 

рамките на сопствени истражувачко - развојни центри 
или преку самостојни научно-истражувачки институ-
ции, се признаваат на товар на расходите во даночни-
от биланс. 

Член 17-б 
Премиите платени за осигурување на деловниот 

имот на обврзникот, се признаваат на товар на расхо-
дите во даночниот биланс. 

Член 17-в 
Трошоците направени за надоместоци за превоз до 

работа и од работа, за исхрана на вработените лица и 
регрес за годишен одмор, до пропишаниот износ, се 
признаваат како расходи во даночниот биланс. 

Член 17-г 
Придонесите за пензиско и инвалидско осигурува-

ње, здравствено осигурување и придонесот за врабо-
тување што ги плаќа работодавачот, данокот на имот, 
таксите и другите платени јавни давачки, се признава-
ат на товар на расходите во даночниот биланс." 

Член 16 
Членот 19-а се менува и гласи: 
"Надоместоците по основа на дневници за службе-

ни патувања во земјата и во странство и одвоен живот 
од семејството, на лицата во работен однос, се призна-
ваат на товар на расходите во даночниот биланс, во 
висина утврдена со колективниот договор на ниво на 
гранка, односно со прописите за органите на државна-
та управа. 

Трошоците за користење на сопствен автомобил 
за службени цели од лицата во работен однос, се приз-
наваат на товар на расходите во даночниот биланс во 
висина од 50% од утврдениот износ според критериу-
мите од став 1 на овој член." 

Член 17 
Членот 20 се менува и гласи: 
"Трошоците за економска пропаганда во функција 

на унапредување на дејноста на даночниот обврзник, 
се признаваат како расход во даночниот биланс, во ви-
сина на стварно направените, врз основа на приложе-
на документација. 

Издатоците за донации и спонзорства за научни, 
хуманитарни, културни, образовни, здравствени, рели-
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гиозни и спортски цели, освен издатоците за професи-
онален спорт, се признаваат како расход во даночниот 
биланс во висина до 3% од вкупниот приход, под услов 
да се исплатени во корист на јавни установи кои се 
финансираат од буџетот или на Црвениот крст на Ре-
публика Македонија. 

Трошоците за репрезентација на даночниот обврз-
ник (гоштевања, подароци, одмор, рекреација и разо-
нода), не се признаваат на товар на расходите во да-
ночниот биланс." 

Член 18 
Членот 20-а се менува и гласи: 
"Побарувањата и финансиските вложувања што 

не можат да се наплатат и кои се отпишуваат по пат 
на исправка на вредноста, не се признаваат на товар 
на расходите во даночниот биланс." 

Член 19 
Во членот 22 став 1 по зборот "биланс" запирката 

се заменува со точка и зборовите до крајот на речени-
цата се бришат. 

Ставот 2 се брише. 

Член 20 
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 

"Член 23-а 
Загубите од деловни, финансиски и неделовни 

трансакции можат да се пренесуваат на товар на до-
бивката во идните пресметковни периоди, но најмногу 
до три години, сметано од годината во која се искажа-
ни. 

Правото од став 1 на овој член не може да се ко-
ристи во случај на промена на статусот на даночниот 
обврзник врз основа на спојување, припојување, по-
делба, сопственичка трансформација и слично. 

Обврзникот кој искажува загуба, правото од став 1 
на овој член го остварува со одобрение од органот за 
јавни приходи, по негово писмено барање." 

Член 21 
Во членот 24-а зборовите: "Законот за сметковод-

ство" се заменуваат со зборовите: "прописите за смет-
ководство и сметководствените стандарди". 

Член 22 
Членот 25 се менува и гласи: 
"Капиталните добивки остварени од продажба на 

хартии од вредност, опрема и недвижен имот се вклу-
чуваат во даночната основа на обврзникот. 

Капитална добивка од став 1 на овој член претста-
вува разликата меѓу продажната вредност на хартиите 
од вредност, опремата и недвижниот имот и нивната 
куповна (набавна) вредност ревалоризирана на денот 
на продажбата. 

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна 
се остварува капитална загуба која се признава на то-
вар на расходите во даночниот биланс. 

Куповната (набавната) вредност се ревалоризира 
согласно со прописите за сметководство, сметководс-
твените стандарди и со овој закон. 

Министерот за финансии поблиску ќе го уреди на-
чинот на Ревалоризација на набавната вредност од 
став 2 на овој член." 

Член 23 
Членот 26 се менува и гласи: 
"Капитални добивки остварени од продажба на 

хартиите од вредност, опрема и недвижен имот, се 
вклучуваат во даночната основа во висина од 70%." 

Член 24 
Членот 27 се менува и гласи: 
"Капитална загуба остварена со продажба на хар-

тии од вредност, се пребива со капиталните добивки 
остварени во истата година. 

Ако и по извршеното пребивање од став 1 на овој 
член се појави капитална загуба, вишокот се пренесу-
ва на идните капитални добивки во наредните три го-
дини." 

Член 25 
Членот 29 се брише. 

Член 26 
Во членот 30 став 1 по зборот "модернизација" 

зборовите: "и структурно приспособување" се замену-
ваат со зборовите: "или набавува средства за заштита 
на животната средина и природата". 

Ставот 2 се брише. 

Член 27 
Членот 31 се менува и гласи: 
"На обврзникот му се намалува даночната основа 

за износот на инвестициите во основни средства, за 
проширување на сопствената дејност, освен во пат-
нички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од 
ликовната и применетата уметност и други украсни 
предмети за опремување на административните прос-
тории, но најмногу до 25% од основата. 

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 
период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за наме-
ните од став 1 на овој член, го губи правото на ослобо-
дување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не 
го користел ова ослободување се наплатува во износ 
ревалоризиран со примена на стапката на порастот на 
цените на мало според податоците на Државниот за-
вод за статистика." 

Член 28 
Во членот 32 на крајот на реченицата точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: "но нај-
многу во висина до 50% од основата". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 

период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за наме-
ните од став 1 на овој член, го губи правото на ослобо-
дување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не 
го користел ова ослободување се наплатува во износ 
ревалоризиран со примена на стапката на порастот на 
цените на мало според податоците на Државниот за-
вод за статистика." 

Член 29 
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 

"Член 32-а 
Обврзникот кој е корисник на слободна економска 

зона, се ослободува од плаќање на данокот на добивка 
за период од десет години од отпочнувањето на врше-
њето на дејноста во слободната економска зона, под 
услови и постапка утврдени со Законот за слободни 
економски зони." 

Член 30 
Членот 33 се менува и гласи: 
"На даночниот обврзник, кај кој се вложени сред-

ства од странски лица му се намалува пресметаниот 
данок сразмерно на учеството на странскиот капитал, 
под услов учеството на странскиот капитал да изнесу-
ва најмалку 20% во вкупно вложениот заеднички тра-
ен капитал. 

Под вложени средства од странски лица од став 1 
на овој член, во смисла на овој закон, се смета и отку-
пот на акции од страна на странското лице. 

Ослободувањето од данокот од ставовите 1 и 2 на 
овој член се однесува и за даночните обврзници кои се 
основани целосно со странски капитал. 

Ослободувањето од ставовите 1 и 2 на овој член не 
се однесува за даночните обврзници кои настанале со 
спојување, односно со поделба. 
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Ослободувањето на данокот од став 1 на овој член 
се однесува само за периодот од првите три години, 
почнувајќи од годината во која се остварува добивка-
та, под услов обврзникот кој го користел ослободува-
њето да работи најмалку уште три години по истекот 
на последната година во која го користел правото на 
даночното ослободување. 

Доколку даночниот обврзник престане со работе-
њето пред рокот од шест години, утврден во став 5 на 
овој член, го губи правото на ослободување по оваа 
основа и е должен да го плати данокот во износ рева-
лоризиран со примена на стапката на порастот на це-
ните на мало според податоците на Државниот завод 
за статистика. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го ос-
тварува со одобрение од органот за јавни приходи, по 
поднесено писмено барање." 

Член 31 
Во членот 34 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
"Како средства што се строго наменски за одвива-

ње на дејноста се сметаат и средствата од посебните 
сметки, средствата добиени врз основа на донации со 
наменски карактер, членарина и други средства кои не 
се наменети за вршење на дејност и чија единствена 
функција е само прибирање и распоредување за одре-
дена намена." 

Член 32 
Во членот 35 се додава нов став 2 кој гласи: 
"Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен 

период, документирано не докаже дека износот на на-
малувањето на даночната основа го вложил за наме-
ните од став 1 на овој член, го губи правото на ослобо-
дување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не 
го користел ова ослободување се наплатува во износ 
ревалоризиран со примена на стапката на порастот на 
цените на мало според податоците на Државниот за-
вод за статистика." 

Член 33 
Членот 36 се менува и гласи: 
"На обврзникот кој за прв пат почнува со вршење 

на дејност, во првата година во која искажува добивка, 
пресметаниот данок му се намалува за 50%. 

Како обврзник кој за прв пат почнал со вршење на 
дејност не се смета обврзникот кај кого дошло до ста-
тусни промени (спојување, припојување, поделба, 
сопственичка трансформација и слично). 

Ако обврзникот од став 1 на овој член престане со 
вршење на дејноста пред истекот на три години од де-
нот на користењето на намалувањето, го должи неп-
латениот данок во износ ревалоризиран со стапката 
на порастот на цените на мало според податоците на 
Државниот завод за статистика. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го ос-
тварува со одобрение од органот за јавни приходи, по 
поднесено писмено барање." 

Член 34 
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи: 

"Член 36-а 
На обврзникот кој котира на официјалните пазари 

на берза, износот на пресметаниот данок на добивка 
му се намалува за 50% за првите три години. 

Правото од став 1 на овој член обврзникот го ос-
тварува со поднесување на писмено барање до орга-
нот за јавни приходи и врз основа на соодветна доку-
ментација. 

Доколку берзата го исклучи даночниот обврзник 
од котација, во периодот утврден во став 1 на овој 
член, го губи правото на ослободување по оваа основа 
и е должен да го плати данокот во износ ревалоризи-
ран со примена на стапката на порастот на цените на 
мало според податоците на Државниот завод за ста-
тистика." 

Член 35 
Во членот 38 ставови 1 и 2 зборот "филијала" се 

заменува со зборот "подружница". 

Член 36 
Членот 39 се менува и гласи: 
"Даночниот период за кој се утврдува данокот на 

добивка е една календарска година. 
Доколку даночниот обврзник работел за период 

пократок од една календарска година, за даночен пер-
иод ќе се смета периодот од годината за која рабо-
тел." 

Член 37 

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи: 

"Член 39-а 
Даночниот обврзник е должен утврдувањето и 

плаќањето на данокот на добивка да го врши врз ос-
нова на образецот - даночен биланс што заедно со го-
дишната сметка го доставува до органот за јавни при-
ходи. 

Поднесувањето на образецот и годишната сметка 
го врши во рокот пропишан за поднесување на годиш-
ната сметка согласно со прописите за сметководство-
то и сметководствените стандарди." 

Член 38 
Членот 40 се менува и гласи: 
"Обврзниците на данокот на добивка во текот на 

годината данокот на добивка го плаќаат во вид на ме-
сечни аконтации. 

Месечната аконтација се плаќа во рок од 15 дена 
по истекот на секој календарски месец. 

Износот на месечната аконтација за секој кален-
дарски месец и за месец јануари наредната година, се 
утврдува според основата на данокот утврдена за 
претходната година, зголемена за процентот на куму-
лативниот пораст на цените на мало во Републиката 
од претходниот период од годината, односно до 31 ја-
нуари наредната година, во однос на просечните цени 
на мало во претходната година. 

Процентот на порастот на цените на мало, од став 
3 од овој член, се утврдува според податоците на Др-
жавниот завод за статистика. 

На износите на месечните аконтации што не се 
платени во рокот утврден во став 2 на овој член орга-
нот за јавни приходи пресметува камата. 

Обврзникот кој искажал загуба во работењето во 
претходната година, плаќањето на аконтацијата го вр-
ши врз основа што сам ќе ја утврди, врз основа на про-
ценетите можности за остварување на добивката. 

Обврзникот кој прв пат почнува со вршење на деј-
ност, плаќањето на аконтацијата на данокот го врши 
со поднесување на образецот - даночен биланс и прес-
метка за пократок временски период, односно со сос-
тојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декем-
ври во тековната година, врз основа на која ги утврду-
ва и плаќа аконтациите на данокот." 

Член 39 
Членот 41 се менува и гласи: 
"Разликата меѓу уплатената аконтација и вистин-

ската обврска на пресметаниот данок на добивка, об-
врзникот е должен да ја уплати во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот за предавање на годишната 
сметка. 

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација 
платил поголем износ на данок од износот што бил 
должен да го плати, може од органот за јавни приходи 
да бара враќање на повеќе платениот износ. 

Органот за јавни приходи е должен повеќе плате-
ниот данок на добивка да му го врати на обврзникот 
на негово барање, во рок од 30 дена од денот на подне-
сувањето на барањето за враќање. 

Ако обврзникот на данокот на добивка не бара 
враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платени-
от износ ќе се смета како аконтација за наредниот 
период." 
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Член 40 
Членот 42 се менува и гласи: 
"Во поглед на присилната наплата на данокот, ка-

матата, застареноста на обврската за плаќање на да-
нокот на добивка, соодветно се применуваат одредби-
те од Законот за утврдување и наплата на јавните при-
ходи. 

Во поглед на жалбената постапка се применуваат 
одредбите од Законот за персоналниот данок на до-
ход." 

Член 41 
Во членот 43 ставот 2 се брише. 

Член 42 
Во членот 44 зборот "Републичкиот" се заменува 

со зборот "Државниот". 

Член 43 
Во членот 45 став 2 зборовите: "една до три плати" 

се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари". 

Член 44 
Во членот 46 став 1 зборовите: "четири до дваесет 

плати" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000 
денари" и бројот "39" се заменува со бројот "39-а". 

Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се за-
менуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари". 

Член 45 
Членот 47 се менува и гласи: 
"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице кое во пропиша-
ниот рок не ја плаќа месечната аконтација на данокот 
на добивка (член 40). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговор-
ното лице во правното лице." 

Член 46 
По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи: 

"Член 47-а 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице кое во пропиша-
ниот рок нема да ја плати разликата меѓу платената 
аконтација и вистинската обврска на пресметаниот да-
нок на добивка (член 41 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговор-
ното лице во правното лице." 

Член 47 
Членот 48 се менува и гласи: 
"За прекршок од член 45 став 1 на овој закон, пок-

рај паричната казна може да се изрече мерка на без-
бедност и тоа на правното лице - забрана на вршење 
на дејност за време од шест месеци до една година, а 
на одговорното лице кај правното лице забрана на вр-
шење на должност за време од три месеци до една го-
дина." 

Член 48 

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи: 

"Член 48-а 
Одговорното лице во правното лице кое дава не-

точни податоци за висината на даночната основа или 
не поднесе образец - даночен биланс и годишна смет-
ка за утврдување и плаќање на данок на добивка со 
цел да се стекна со поголема имотна корист или вред-
ност, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од 
три до пет години." 

Член 49 
Одредбите од членовите 22 и 23 на овој закон, кои 

се однесуваат за оданочувањето на капиталните до-
бивки остварени од продажба на хартии од вредност 
ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година. 

Член 50 
Одредбата на член 30 од овој закон, за ослободува-

ње од данок по основа на странски вложувања, ќе се 
применува до 31 декември 2006 година, а одредбата на 
член 34 од овој закон која се однесува за намалување 
на утврдениот данок на добивка на обврзник кој коти-
ра на официјалните пазари на берза, ќе се применува 
до 31 декември 2005 година. 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

251. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 
Се прогласува Законот за изменување на Законот 

за акцизите, 
што Собранието на Република Македонија го до-

несе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година. 

Бр. 07-520/1 Претседател 
6 февруари 2001 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 АКЦИЗИТЕ 

Член 1 
Во Законот за акцизите ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 
71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000 и 
25/2000), во членот 2 точката 5) се брише. 

Член 2 
Во членовите 6, 12 и 13, ставот 3 се брише. 

Член 3 
Во членот 14 точка 3) зборовите: "и кафе" се бри-

шат. 
Член 4 

Во членот 14-а став 3 зборот", кафе" се брише. 

Член 5 
Во Тарифата на акцизи, Тарифниот број 6 се бри-

ше. 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

252. 
Врз основа на член 14 од Законот за девизно рабо-

тење ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 30/93 и 54/2000), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА 
НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 
1. Со девизната политика во 2001 година ќе се соз-

даваат услови за динамизирање на извозот и обезбе-
дување на неопходниот увоз, зголемување на девизни-
от прилив врз основа на извоз на стоки, услуги и други 
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основи, редовно извршување на тековните обврски 
спрема странство влез на странски директни инвести-
ции и зголемување на девизните резерви. 

2. Зголемувањето на извозот на стоки и девизниот 
прилив по други основи ќе се остварува преку: донесу-
вање системски решенија во даночната и банкарската 
сфера кои ќе создадат услови за зајакнување на кон-
курентната способност на претпријатијата преку на-
малување на нивните трошоци за работење (намалу-
вање на даноците, создавање услови за намалување на 
каматните стапки), политиката на либерализација на 
надворешнотрговското работење, поттикнување на 
извозот преку кредитни и гаранциски инструменти, 
политика на враќање на царини на увозните суровини 
и репроматеријали за производство наменето за извоз, 
интензивирање на политиката на слободна трговија и 
зголемување на економската соработка со одделни 
земји и економски интеграции, а пред се со земјите од 
Европската унија. 

За унапредување на слободната трговија во 2001 
година активностите ќе бидат посебно насочени кон 
поцелосно користење на можностите кои произлегу-
ваат од склучените договори за слободна трговија со 
земјите со кои се склучени договори и посебно од До-
говорот за стабилизација и асоцијација со Европската 
унија. 

Ќе се интензивираат активностите за прием на Ре-
публика Македонија во Светската трговска организа-
ција, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и 
поголемо вклучување на стопанството во светските 
економски процеси. 

Во 2001 година ќе се интензивираат промотивните 
активности во земјата и во странство за извозните по-
тенцијали на македонското стопанство, со цел позна-
чајно зголемување на извозот. Воедно ќе се интензи-
вира унапредувањето на туристичко-информативната 
пропаганда во странство. 

Во 2001 година се предвидува да се заокружат ак-
тивностите за отпочнување со работа на трговски 
претставници во дипломатско-конзуларните претстав-
ништва во странство. 

Со имплементацијата на измените од новиот закон 
за девизно работење насочени кон либерализација на 
капиталните трансакции, поедноставување на проце-
дурата за регистрација на странските инвестиции и 
обезбедување на целосно слободен трансфер на капи-
талот, ќе се создадат услови за поттикнување на 
странските директни инвестиции во Република Маке-
донија. 

Во рамки на преземените обврски за хармонизаци-
ја на регулативата и стандардите, ќе се интензивираат 
активностите за усогласување на националните стан-
дарди и технички прописи на стоките со хармонизира-
ните стандарди на Европската унија, со цел надмину-
вање на техничките бариери во надворешно-трговска-
та размена. Во тој контекст ќе се остваруваат коорди-
нирани активности врз програмска основа за усвојува-
ње на 1ЅО стандардите. 

3. Увозот ќе се остварува во рамките на утврдени-
те пропорции во Проекцијата на платниот биланс за 
2001 година. 

За намалување на производствените трошоци на 
македонските претпријатија, со новиот Закон за ца-
ринската тарифа, кој ќе влезе во сила во 2001 година, 
се намалуваат царинските стапки за производите кои 
не се произведуваат во Република Македонија или се 
произведуваат во мали количини, како и за резервни-
те делови и репроматеријалите кои се вградуваат во 
финалното производство. 

Во услови на висок степен на либерализација на 
надворешнотрговското работење, за да се ублажи 
проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлеж-
ните органи ќе ги заострат критериумите и контрола-
та за стандардизација на квалитетот на увезените сто-
ки (задолжително поседување на документи за стан-
дарди, атести). 

4. Во 2001 година ќе се продолжи со политиката на 
стабилен девизен курс на денарот. 

5. Помошта што Република Македонија ќе ја доби-
ва од странство во вид на стоки во 2001 година, ќе се 
настојува да се насочи пред се за увоз на суровини, 
репроматеријали и опрема за потребите на стопанс-
твото. 

6. Политиката на склучувањето нови среднорочни 
и долгорочни заеми и кредити од странство, со кои др-
жавата ќе се задолжува и дава гаранција, ќе биде се-
лективна и усогласена со степенот на задолженоста и 
ликвидноста во плаќањата на земјата спрема стран-
ство. 

Во 2001 година ќе се подготви Стратегија за задол-
жување на Република Македонија на среден рок, во 
која ќе се согледаат можностите за користење на нови 
кредити, нивните намени и редовното сервисирање на 
долгот. 

Согласно со склучените аранжмани со Светската 
банка и Меѓународниот монетарен фонд, ќе се насто-
јува да се исполнат условите за редовно повлекување 
на траншите по проектот за структурните реформи на 
финансискиот сектор и на секторот на претпријатија-
та (FESAL II), односно PRGF/EFF аранжман. 

За нормализација на односите со кредиторите и за 
зголемување на кредитниот рејтинг на Република Ма-
кедонија, во 2001 година ќе се склучат билатерални 
договори со земјите од Парискиот клуб на доверители 
за отплата на долгот кој беше под мораториум, под 
поволни услови. 

Во 2001 година ќе се користат нови кредити за под-
дршка на малите и средните претпријатија, стокови 
кредити, кредити за поддршка на инфраструктурната 
изградба итн. 

Министерствата, органите на локалната самоупра-
ва и претпријатијата од јавниот сектор пред да иници-
раат постапка за задолжување ќе побараат мислење 
од Министерството за финансии за усогласеноста на 
кредитното задолжување со Проекцијата на платниот 
биланс за 2001 година. По добивањето на позитивно 
мислење, ќе се побара одобрение од Владата на Ре-
публика Македонија за покренување постапка за за-
должување. 

7. Во согласност со Проекцијата на платниот би-
ланс, вкупните брутно девизни резерви со кои ракува 
Народната банка на Република Македонија се предви-
дува да се зголемат на ниво од околу три ипол месеч-
ни покривања на увозот на стоки. 

Зголемувањето на девизните резерви ќе се оства-
рува со купување на средства од девизниот пазар од 
наплатен прилив од извоз, прилив на средства од при-
ватизација на државниот капитал и користење на 
средства за поддршка на платниот биланс од меѓуна-
родните финансиски институции и билатерални дона-
тори. 

Износот на девизните резерви со кои ракуваат де-
ловните банки ќе се утврди со посебна одлука на На-
родната банка на Република Македонија, а во соглас-
ност со условите за обезбедување на тековната лик-
видност на плаќањата спрема странство и предвидени-
те пропорции на платниот биланс на Република Маке-
донија. 

8. За финансирање на резидуалниот финансиски 
јаз во платниот биланс ќе се користи финансиска по-
мош од Европската унија и други билатерални донато-
ри. 

9. Тргнувајќи од мерките за извршување на девиз-
ната политика за 2001 година се утврдува следнава: 

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 2001 ГОДИНА 

- милиони долари 
Тековна сметка -295 
без официјални трансфери -328 
Трговски биланс (FOB) -605 
Извоз 1558 
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Увоз 2163 
Услуги, нето -60 
Доход, нето (вклучена и камата, нето) -60 
Трансфери, нето 430 
Официјални 33 
Приватни 397 
Капитална сметка 135 
Користени кредити 229 
Отплати 101 
Директни и портофолио инвестиции 30 
Комерцијални банки (нето) -23 
Грешки и пропусти и краткорочен капитал 130 
Вкупен биланс -30 
Финансирање 30 
Нето девизните резерви (зголемување:-) -68 
Бруто девизните резерви (зголемување:-) -75 
ММФ (нето промени) 7 
Финансиски гап 98 
Очекувано финансиран 66 
Светска банка 60 
Приватизација 6 
Резидуален финансиски јаз 32 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-514/1 Претседател 
6 февруари 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

253. 
Врз основа на член 7 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 
37/98), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 февруари 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите 
на монетарната политика во 2001 година, во соглас-
ност со целите и задачите на економската политика на 
Република Македонија. 

2. Основна цел на монетарната политика во 2001 
година, ќе биде одржување на ниска и стабилна стапка 
на инфлација преку одржување на стабилен номина-
лен девизен курс на денарот во однос на германската 
марка. Стапката на инфлација, мерена преку движе-
њето на трошоците на животот, на годишно ниво (де-
кември 2001 година во однос на декември 2000 година) 
нема да биде повисока од 1,2%. 

3. Основна задача на монетарната политика во 
2001 година, ќе биде да обезбеди номиналната понуда 
на пари, да не стане извор на нарушување на стабил-
носта на девизниот курс на денарот и да овозможи ос-
тварување на целната стапка на инфлација од точка 2 
на оваа одлука. За да се оствари оваа задача, согласно 
со проценетата побарувачка за пари, со мерките на 
монетарната политика ќе се обезбеди зголемувањето 
на паричната маса М2 - денарски дел во 2001 година да 
изнесува најмногу 12,1%. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-513/1 Претседател 
6 февруари 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

254. 
Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Со оваа одлука се определува износот на царин-
ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа и тоа: 

- Моторен бензин со октански број над 95, тарифен 
број 2710 00 00 13 во количина од 3.000 тони; 

- Дизел гориво, тарифен број 2710 00 00 31, во ко-
личина од 8.000 тони; 

- Други масла (ЕЛ), тарифен број 2710 00 00 39, во 
количина од 3.000 тони; 

- Вајтшпирт, тарифен број 2710 00 00 15, во коли-
чина од 200 тони; 

- Специјални бензини-други (екстракциони), тари-
фен број 2710 00 00 16, во количина од 200 тони; 

- Други лесни масла и производи врз база на тие 
масла, тарифен број 2710 00 00 19, во количина од 200 
тони. 

2. Нафтените деривати од точката 1 ќе бидат вне-
сени во царинското подрачје на Република Македони-
ја заклучно со 31.03.2001 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 23-321/3 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

255. 
Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџе-

тите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96 и 46/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за измена и дополнување на средства-

та во посебниот дел утврден со Буџетот на Република 
Македонија за 2000 година ("Сл. весник на РМ" бр. 
6/2001), во членот 1 се вршат измени и дополнувања 
во делот "а)" што се однесува на Вкупни намалувања 
во износ од 1.464.530.475 денари и тоа: 

1. Во раздел 010 01 - Претседател на Република 
Македонија, потставка 423190 - Други материјали, во 
колоната Планирано, износот "124.590" се заменува со 
износот "100.000" и во колоната Намалување, износот 
"24.590" се заменува со износот "0". 

2. Во раздел 020 01 - Собрание на Република Маке-
донија, потставка 420034 - Патувања во земјата - смес-
тување, во колоната Пренамена, износот "3.782.855" 
се заменува со износот "4.282.855" и во колоната На-
малување, износот "500.145" се заменува со износот 
"145", потставка 420018 - Патувања во земјата - храна-
рина, во колоната Пренамена, износот "11.499.324" се 
заменува со износот "11.999.324" и во колоната Нама-
лување, износот "500.676" се заменува со износот 
"676". 
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3. Во разделот 070 01 - Министерство за правда, 
потставката "426150" се заменува со потставката 
"426105". 

4. Во разделот 090 01 - Министерство за финансии, 
потставка 423068 - Алати и ситен инвентар, во колона-
та Пренамена, износот "1.968" се заменува со износот 
"10.968" и во колоната Намалување, износот "48.032" 
се заменува со износот "39.032", потставка 426105 - За-
купнина на недвижности, во колоната Пренамена, из-
носот "4.020.253" се заменува со износот "4.951.000" и 
во колоната Намалување, износот "589.375" се заме-
нува со износот "-341.372". 

5. Во разделот 090 03 - Царинска управа, се додава-
ат следниве потставки со нивните износи и тоа: пот-
ставка 420018 - Патување во земјата - хранарина, во 
колоната Планирано со износ "1.300.000", во колоната 
Пренамена со износ "1.105.832" и во колоната Нама-
лување со износ "194.168"; потставка 420069 - Патува-
ња во странство - патни трошоци, во колоната Плани-
рано со износ "816.000", во колоната Пренамена со из-
нос "694.376" и во колоната Намалување со износ 
"121.624"; потставка 423050 - Средства за одржување 
на хигиената, во колоната Планирано со износ 
"300.000", во колоната Пренамена со износ "120.000" и 
во колоната Намалување со износ "180.000"; и пот-
ставка 427063 - Репрезентација, во колоната Планира-
но со износ "400.000", во колоната Пренамена со из-
нос "233.000" и во колоната Намалување со износ 
"167.000". 

6. Во разделот 100 01 - Министерство за економија, 
потставката "421014" се заменува со потставката 
"421022", потставката "426048" се заменува со пот-
ставката "426148". 

7. Во разделот 121 01 - Министерство за животна 
средина и просторно планирање, потставката "402011" 
се заменува со потставката "402010". 

8. Во разделот 140 01 - Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, потставка 424048 -
Регистрација и осигурување на моторни возила, во ко-
лоната Планирано, износот "1.000.000" се заменува со 
износот "800.000" и во колоната Намалување, износот 
"200.000" се заменува со износот "0". 

9. Во разделот 150 10 - Општествена заштита на 
децата, потставка 425010 - Згради, во колоната Плани-
рано, износот "15.594.123" се заменува со износот 
"15.450.000" и во колоната Намалување, износот 
"144.123" се заменува со износот "0". 

10. Во разделот 180 10, потставка 402028 - Надо-
мест за храна, во колоната Пренамена, износот 
"63.925.333" се заменува со износот "62.725.333" и во 
колоната Намалување, износот "185.667" се заменува 
со износот "1.385.667". 

11. Во разделот 220 01 - Државен завод за статисти-
ка, во потставката 426040 се менува називот и сега 
гласи "Статистички истражувања". 

12. Во разделот 230 01 - Управа за хидрометеоро-
лошки работи, потставката "426112" се заменува со 
потставката "426121". 

13. Во разделот 350 03 - Основен суд Гевгелија, 
потставката "401014" се заменува со потставката 
"401013". 

14. Во разделот 350 05 - Основен суд Дебар, пот-
ставка 427012 - Оперативни трошоци на судовите, во 
колоната Планирано, износот "2.949.000" се заменува 
со износот "60.000", во колоната Пренамена, износот 
"2.884.583" се заменува со износот "60.000" и во коло-
ната Намалување, износот "64.417" се заменува со из-
носот "0". 

15. Во разделот 360 06 - Основно јавно обвинител-
ство Делчево, потставката "401014" се заменува со 
потставката "401013". 

16. Во разделот 360 07 - Основно јавно обвинител-
ство Кавадарци, потставката "401015" се заменува со 
потставката "401013". 

17. Во разделот 360 08 - Основно јавно обвинител-
ство - Кичево, потставката "401015" се заменува со 
потставката "401013". 

Во делот "б)", кој се однесува на Вкупни зголему-
вања во износ од 1.464.530.475 се врши следнава изме-
на: 

1. Во разделот 110 01 - Министерство за развој, 
потставката "420033" се заменува со поставката 
"420034". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 23-526/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

256. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ 
УВОЗ НА МЕСО ЗА ПРЕРАБОТКА НАМЕНЕТО ЗА 
НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на месо за преработка наменето за 
непосредно производство за 2000 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/2000) во точ-
ката 9 бројот "31.12.2000" се заменува со бројот 
"31.03.2001". 

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

Бр. 23-548/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

257. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ТОДОР СКАЛОВСКИ 

-ТЕТОЕЦ" - ТЕТОВО 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното музичко училиште "Тодор Скаловски-Те-
тоец" - Тетово, што го донесе Училишниот одбор на 
седницата одржана на 4.12.1996 година. 

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

Бр. 23-1144/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

258. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ -
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоки цени 
на одделни производи и услуги ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 81/2000), во став 1, алинеја 
1 се брише. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-554/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

259. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000) и член 15, точка 5 од 
Законот за експропријација ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАДО-
МЕСТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНО-
СТИ ЗАРАДИ ИЗГРАДБА НА ТЕРМИНАЛ ЗА ТЕ-

ШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИОТ 
ПРЕМИН БЛАЦЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува дека надоместокот 

за експропријација на недвижности заради изградба на 
Терминал за тешки товарни возила на граничниот 
премин Блаце ќе се врши од сметката на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

Член 2 
Оваа одлука претставува доказ за обезбедени сред-

ства за надомест на експроприрана недвижност. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-641/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

260. 
Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 

земјиште и згради ("Службен весник на СРМ" бр. 
36/75, 41/75, 10/79, 51/88 и "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 38/91 и 4/93), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 
Се врши замена на правото на сопственост на зем-

јоделско земјиште кое претставува дел од КП бр. 1562 
во површина од 450 м2, 5 класа во м.в. "Крававелј" 
КО Мачево-Берово, заведено во имотен лист 175 
сопственост на Република Македонија - корисник 
ПОС "Новост" од с. Владимирово-Берово, со земјо-
делско земјиште кое претставува КП бр. 1155, во по-
вршина од 110 м2, 3 класа во м.в. "Лаго" КО Мачево -
Берово, заведено во имотен лист бр. 154, сопственост 
на Јован Мицајковски од с. Мачево - Берово. 

Член 2 
Со оваа одлука престанува правото на користење 

на земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа 
одлука на ПОС "Новост" од с. Владимирово - Берово. 

Член 3 
Договорот за замена на правото на недвижен имот 

од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за 
финансии. 

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

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

Бр. 23-508/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

261. 
Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа "ФЕРШПЕД-БРОКЕР" АД, со се-
диште во Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 17. 

2. Брокерската куќа "ФЕРШПЕД-БРОКЕР" АД 
Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примања и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на 
клиенти (раководење со финансиски имот на клиен-
тот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоиз-
дадени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-29/1 од 14-05-1998 година ("Сл. 
весник на РМ" бр. 39/98). 

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

Бр. 07-52/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

262. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 02-02-2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се дава согласност за именување на Трајковиќ 

Лидија, дипломиран економист за директор на бро-
керската куќа "ФЕРШПЕД БРОКЕР" АД, со седиште 
во Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 17. 

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

Бр. 07-53/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

263. 
Врз основа на член 106 и член 108 став 1 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа "БРО-ДИЛ" АД, со седиште во 
Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 3. 
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2. Брокерската куќа "БРО-ДИЛ" АД Скопје ќе ги 
врши следниве работи: 

- примања и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-34/1 од 14-05-1998 година ("Сл. 
весник на РМ" бр. 26/98). 

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

Бр. 07-31/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

264. 
Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се издава одобрение за основање и работа на 
брокерската куќа "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД, 
со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи-Василев" бр. 
20. 

2. Брокерската куќа "МАКОС ИНВЕСТ БРО-
КЕР" АД Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примања и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на 
клиенти (раководење со финансиски имот на клиен-
тот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоиз-
дадени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-22/1 од 06-04-1998 година ("Сл. 
весник на РМ" бр. 20/98). 

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

Бр. 07-61/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

265. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се дава согласност за именување на Митровски 
Кирил, дипломиран економист за директор на бро-
керската куќа "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД, со 
седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 20. 

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

Бр. 07-62/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

266. 
Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа "Тутунскаброкер" АД, со седиште 
во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14. 

2. Брокерската куќа "Тутунскаброкер" АД Скопје 
ќе ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- тргување со долгорочни хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- раководење со финансиски имот за сметка на 
клиенти (раководење со финансиски имот на клиен-
тот); 

- организирање, подготвување и откуп на новоиз-
дадени долгорочни хартии од вредност; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-26/1 од 13.05.1998 година ("Сл. 
весник на РМ" бр. 25/98). 

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

Бр. 07-55/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

267. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се дава согласност за именување на Игњатов 

Горѓи, економист со завршен VI степен на Економски 
факултет за директор на брокерската куќа "Тутун-
скаброкер" АД, со седиште во Скопје, ул. "Даме Гру-
ев" бр. 14. 

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

Бр. 07-56/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

268. 
Врз основа на член 106 и член 108 став 1 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 
02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се издава одобрение за основање и работа на 
брокерската куќа "КБ-БРОКЕР" АД, со седиште во 
Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4. 



13 февруари 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 11 - Стр. 635 

2. Брокерската куќа "КБ-БРОКЕР" АД Скопје ќе 
ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвестито-
рите што се однесуваат на купување и продажба на 
долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на 
клиентот; 

- советување на клиентите при издавање и тргува-
ње со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо 
советување). 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 01-27/1 од 17.04.1998 година 
("Сл.весник на РМ" бр. 20/98). 

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

Бр. 07-49/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

269. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 02.02.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се дава согласност за именување на Ицевски Го-
ран, дипломиран економист за директор на брокер-
ската куќа "КБ-Брокер" АД, со седиште во Скопје, 
кеј "Димитар Влахов" бр. 4. 

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

Бр. 07-50/2 Комисија за хартии од вредност 
5 февруари 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 949 се запишува здружението на гра-
ѓани Хуманитарна организација МАКЕДОНСКИ КА-
РИТАС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ со скратено име ХО 
МАКЕДОНСКИ КАРИТАС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
со седиште во Скопје на ул."Вангел Тодоровски" бр. 
9/6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Ѓоко Ѓокиќ од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на хуманитарна помош во храна, лекови, об-
лека и слично, да го поттикнува и зајакнува чуството 
на солидарност и хуманост, да се залага за подигнува-
ње на степенот на воспитување и образување на сите 
нивоа на едукација, да се залага за подигање на степе-
нот на културата кај населението, да се залага за зачу-
вување и негување на традициите и облиците, како и 
да се залага за развивање на рекреативниот спорт, 
преку организирање на разни спортски манифестации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 17.01.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1178/00. 
(2019) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 891 се запишува здружението на гра-
ѓани ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНАТА 
со седиште во Скопје на ул."Лука Геров" бр. 42-6/2-7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Тулај Узеири. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита на правото на достоинтвен живот 
на жената, заштита на правото на здравје и едукација 
на жената, заштита на правото на живот и безбедност 
на жената, заштита на слободни изразување на жена-
та, родова еднаквост, организира заеднички настап во 
разни проекти и програми во земјата и странство, уче-
ствува и организира семинари и друг вид обуки како и 
соработува со трговски друштва, државни органи, ор-
гани на локална самоуправа, стручни и научни органи 
и организации на Р Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 25.10.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1122/00. 
(2021) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 948 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани политички прогонувани, 
затворани и осудувани за идеите на самобитноста на 
македонскиот народ и неговата државност, со седиш-
те во Скопје на ул."Партизански Одреди" бр.117/5-1-7. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Андон Андонов од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на негување на придобивките на Национал-
но-ослободителната борба на македонскиот народ за 
национална, религиска и политичка слобода и изгра-
дување на своја граѓанска држава како самостојна, не-
зависна, суверена Република Македонија, а посебно на 
придобивките од активноста на политички прогонува-
ните, затворените и осудуваните за идеите на самобит-
носта на македонскиот народ и неговата државност, 
грижа за материјалната и социјалната сигурност како 
и грижа за заштита на статусните права и граѓаните 
политички прогонувани, затворани и осудувани за ид-
еите на самобитноста на македонскиот народ и него-
вата државност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.01.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1/2001. 
(2022) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на Здруженијата за заштита 
при работа на Република Македонија со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 11.08.1970 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани 
и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
946 се запишува здружението на граѓани Сојуз на Зд-
руженијата за заштита при работа на Република Ма-
кедонија со седиште во Скопје, ул."Пролет" бр. 39, 
кое го застапува неговиот претседател Милан Клоп-
чески од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 642/99. 
(2020) 

Со решение Згф.бр. 50/2000 од 01.11.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 50 
за 2000 го дина се запишува: 

- Здружение на училишните спортски друштва на 
Општина Пробиштип "Пробиштип". 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Вељко 
Влаховиќ" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Пробиштип и Злето-
во. 

Од Основниот суд во Штип. (2024) 
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Со решение Згф.бр. 53/2000 од 28.11.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 53 
за 2000 година се запишува: 

- Друштво на математичари и информатичари на 
општина Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Иво 
Лола Рибар" бр. 189, во просториите на ОУ "Гоце Де-
лчев" во Штип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (2025) 

Со решение Згф.бр. 46/2000 од 24.10.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 46 
за 2000 година се запишува: 

- Општинска организација на Црвен крст - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Стра-

шо Пинџур" бр. 29, во Штип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (2027) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Кавадарци под реден број 
15/2000 за 2000 година се запишува здружение на граѓани 
"ХОРИЗОНТ" од Кавадарци, а кое ќе се залага за: 

- заштита и унапредување на средината и заштита 
при работа; 

- постигнување на разни хуманитарни цели; 
- развивање на културно-забавен живот на 

младите и нивна едукација; 
- едукација на жената и друго. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул."Маршал Тито" бб седмо катница, 8-ми кат. 
Од Основниот суд во Кавадарци. (2105) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци под реден број 12/2000 
за 2000 година се запишува здружение под име Тениски 
клуб "КРИСТЕЛ" од Кавадарци, а кое ќе се залага за: 

Постојан развој и унапредување на физичката кул-
тура и тенискиот спорт, покренување на иницијативи 
и давање предлози до тенискиот сојуз на Македонија 
за решавање на проблеми од областа на тенисот, како 
и изнесување на мислења, предлози и сугестии, заста-
пување на интересите на членовите кај надлежните 
државни органи при решавање на прашања од областа 
на спортот и тенисот, организирање на турнири и дру-
ги видови на натпревари на тенисот, заради омасову-
вање на тенискиот спорт во градот. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Ваташа на 
ул."Ристо Џондев" бр. 13. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (2109) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II Ст.бр. 55/99 од 16.09.2000 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот "ДИМАК ТРАДЕ" 
ДОО од Скопје, со седиште на ул."Мито Хаџиваси-
лев" бб со жиро сметка 40100-601-313419, се запира со 
писмена согласност на доверителот "ТЕТЕКС БАН-
КА" АД Скопје. 

По запирањето на отворената стечајна постапка 
должникот се стекнува со право слободно да распола-
га и управува со имотот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1766) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 39/2000 од 25.12.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "ЈУПИМ-
ПЕКС" Претпријатие за друмски сообраќај, претова-
рни услуги, надворешен и вантрешен промет со стоки 
на големо и мало, угостителство и туризам ЦО Кума-
ново, ул."11 Ноември" бр. 29, Куманово, со кое реше-
ние истовремено стечајната постапка е заклучена сог-
ласно член 64 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Куманово. (1727) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 42/2000 од 28.12.2000 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот Друшт-
во за производство, услуги и трговија "ИБРО - КО-
МЕРЦ" Ибраим ДООЕЛ увоз-извоз с.Отља, општина 
Липково. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1726) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реш-
ение на овој суд Ст.бр. 38/2000 од 25.12.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "МАЈ -
ТУРК" Алириза и Мајир, Друштво за производство, 
услуги и трговија ДОО увоз-извоз с.Матечје, општина 
Липково, Куманово, со кое решение истовремено сте-
чајната постапка е заклучена согласно член 64 од За-
конот за стечај. 

Од Основниот суд во Куманово. (1725) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 29/2000 од 27.11.2000 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот "АГИМ - КОМЕРЦ" 
Прометно, угостителско и услужно претпријатие со 
седиште во Куманово, ул."Киро Антевски" бр. 77, со 
жиро сметка 40900-601-17111 при ЗПП Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот "АГИМ - КОМЕРЦ" Прометно, 
угостителско и услужно претпријатие со седиште во 
Куманово, ул."Киро Антевски" бр. 77, со жиро сметка 
40900-601-17111 при ЗПП Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1723) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 46/2000 од 31.01.2001 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот Друшт-
во за внатрешен и надворешен промет на големо и ма-
ло "ЛЕО" Локман ДООЕЛ с.Васкинце, општина Лип-
ково. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1722) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 45/2000 од 31.01.2001 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот Друштвото за тран-
спорт, промет и услуги "БУЈАРИ ЏЕМАИЛ ШАБА-
НИ" ДООЕЛ с.Слупчане, Липково, со жиро сметка 
40900-601-48181 при ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Друштвото за транспорт, промет и 
услуги "БУЈАРИ ЏЕМАИЛ ШАБАНИ" ДООЕЛ 
с.Слупчане, Липково, Куманово, со жиро сметка 
40900-601-48181 при ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1721) 
Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-

ние Ст.бр. 51/2000 од 05.02.2001 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатието за 
трговија и производство "КРИСТИЈАН" ц О Кумано-
во, ул."Благе Илиевски" бр. 11, со жиро сметка 40900-
601-31978 при ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Претпријатието за трговија и про-
изводство "КРИСТИЈАН" ЦО Куманово, ул."Благе 
Илиевски" бр. 11, со жиро сметка 40900-601-31978 при 
ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1720) 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со реш-
ение на овој суд Ст.бр. 109/97 од 27.11.2000 година е 
заклучена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство и промет на големо и мало 
"МЕБЕЛ - ЦУНЕ" ц.о. Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1719) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 93/97 од 15.03.2000 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот "КО-
ОП - ТРЕЈД" Куманово, ул."Др. Иван Рибар" бр. 5. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1718) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 28/2000 од 27.11.2000 година е отворена стечај-
ната постапка над должникот Претпријатие за трговија, 
угостителство и туризам "ГАЛАКСИ КОМЕРЦ" ц.о. 
експорт-импорт Куманово, ул."Наце Буѓони" бр. 3, со 
жиро сметка 40900-601-7909 при ЗПП Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Претпријатие за трговија, угости-
телство и туризам "ГАЛАКСИ КОМЕРЦ" ц.о. експо-
рт-импорт Куманово, ул."Наце Буѓони" бр. 3, со жиро 
сметка 40900-601-7909 при ЗПП Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар при Основниот суд Скоп-
је I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1717) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 41/2000 од 28.12.2000 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот "НИКСИ ТОНИ 
ВЕЉКОВСКИ" увоз-извоз Куманово, ул. "Ѓорче Пе-
тров" бр. 303, со жиро сметка 40900-601-46626 при 
ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постапка 
над должникот "НИКСИ ТОНИ ВЕЉКОВСКИ" увоз-
извоз Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 303, со жиро 
сметка 40900-601-46626 при ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1716) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 53/2000 од 26.01.2001 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот Прептријатие за про-
изводство, трговија и услуги "ИНФЛУКС" Куманово, 
ул. "Теофан Економов" бр. 30, со жиро сметка 40900-
601-45793 при ЗПП филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над должникот Прептријатие за производство, тр-
говија и услуги "ИНФЛУКС" Куманово, ул. "Теофан 
Економов" бр. 30, со жиро сметка 40900-601-45793 при 
ЗПП филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија при Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (2029) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
163/00 од 25.01.2001 година, отвори стечајна постапка 
према должникот Трговска задруга "КАЦАРСКИ" 
Прилеп п.о. запишан во регистарска влошка 2-725 на 
Основниот суд во Битола со жиро сметка 41100-601-
46514 во ЗПП филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна 
неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1678) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
151/2000 од 26.01.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Друштво за производство, трго-
вија и услуги "ЏАЛА КОМПАНИ" ЈТД Тони Кисело-
ски и др. увоз-извоз с.Кривогаштани, Прилеп, запи-
шан во регистарска влошка бр. 01001264? -7-03-000 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-
41266 во ЗПП Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1677) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
169/2000 од 31.01.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговец поединец Гоце Алекса 
Атанасоски месарница "ТОЧИЛА" Прилеп, ТП фор-
ма 6 МБС01001107 запишан во регистарска влошка 
бр. 001107 број на дејност 1, на Основниот суд во Бит-
ола, со жиро сметка 41100-601-40963 во ЗПП филија-
ла Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1676) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
149/2000 од 25.01.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за производство, 
трговија и услуги "ДАМПЕР" увоз-извоз Прилеп, п.о. 
запишан во регистарска влошка бр. 1-10893 на Окруж-
ниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-
601-18722 во ЗПП филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1675) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
153/2000 од 29.01.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговска услужна задруга "СА-
МАР - ПРОМ" увоз-извоз Прилеп, п.о. с.Кадино село, 
запишан во регистарска влошка бр. 2-568 на Основни-
от суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-44504 во 
ЗПП филијала Прилеп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1674) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
168/2000 од 26.01.2001 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Трговско друштво за трговија и 
услуги Синаноски Салија Гафур "ЏЕАН" ДООЕЛ с. 
Борино, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 
1-19249 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
41110-601-37737 во ЗПП филијала Прилеп експозиту-
ра Крушево. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1670) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 6/2001 
од 31.01.2001 година, отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет, ус-
луги и трговија на големо и мало увоз-извоз "БИМ 
194" Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-
14306 на Окружниот стопански суд во Битола, со 
жиро сметка 41100-601-32564 во ЗПП филијала При-
леп. 

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

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност. 
Од Основниот суд во Прилеп. (1658) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 8/01 
од 30.01.2001 година над ПП "ДЕМ - КОМ" од Битола, 
ул."Јонче Мурџевски" бр. 20, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-63176 при ЗПП филијала Битола от-
вори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Бтиола. (1552) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 191/00 
од 01.02.2001 година над ПТП "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" од 
Битола, ул."Никола Тесла" бр. 14, дејност трговија и 
жиро сметка 40300-601-11261 при ЗПП Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1656) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 11/01 
од 30.01.2001 година над ПП за градежно , занаетчиски 
работи, трговија на големо и мало увоз-извоз "ЅИДАР 
МАРУШ" од Битола, дејност занаетчиска и жиро сме-
тка 40300-601-63662 при ЗПП Битола отвори стечајна 
постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (1671) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 7/2000 од 10.01.2001 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот Друштво за превоз, 
производство, трговија и услуги АС ТРАНС 2000 Ар-
иф ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "167" 68, со 
жиро сметка бр. 41500-601-78966 при ЗПП Тетово со 
регистарска влошка бр. 883/2000 од 02.03.2000 година. 

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

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар на трговските друштва 
што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Трег. бр. 883/2000. 

Од Основниот суд во Тетово. (1662) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 2/2000 од 30.11.2000 година е отворена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за про-
мет на големо и мало, увоз-извоз и угостителство 
"ЦВЕТ ПРОМЕТ" Тетово, ул. "161" бр. 1, со жиро 
сметка бр. 41500-601-6831 при ЗПП филијала Тетово 
со регистарска влошка бр. 1-9712-0-0-0 Срег.бр. 
2790/91 од 14.05.1991 година. 

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

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатија што се води 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (1663) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 364/97 од 11.12.1997 година отво-
ри стечајна постапка над ПТП "БИБИ КОМЕРЦ" од 
с.Дебреше - Гостиварско. 

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска су-
дија на овој суд. 

За стечаен управник се определува Василије Васи-
лески од Гостивар, ул."Седек Костоски" бр. 25. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања ворок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два 
примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени 
побарувања на доверителите на стечајниот должник 
на ден 05.03.2001 година во 08.00 часот во соба бр. 54 
на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (1673) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 

КП бр. 841, во м.в. "Оградите", нива со површина од 
3011 м2, во КО Курија, сопственост на Трајков Новчо 
од Неготино, ул. "Гоце Делчев" бр. 49. 

КП бр. 842, во м.в. "Оградите", нива со површина 
од 1364 м2, во КО Курија, сопственост на Најдов 
Тодор од Струмица, ул. "Васил Сурчев" бр. 5-1/11. 

КП бр. 847, во м.в. "Пештерата", лозје со 
површина од 1043 м2, во КО Курија, КП бр. 848, во м.в. 
"Пештерата", нива со површина ,од 7273 м2, во КО 
Курија, сопственост на Лазов Горѓи од с.Курија, 
Неготино. 

Цена на продажба 6.350 ДЕМ во денарска 
противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2116) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 
КП бр. 811, во м.в. "Оградите", нива со површина од 
1202 м2, во КО Курија, КП бр. 817, во м.в. "Оградите", 
нива со површина од 752 м2, во КО Курија, соп-
ственост на Николовски Драгољуб од Кавадарци, ул. 
"Шишка" бр. 106. 

Цена на продажба 13.460,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2117) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
КП бр. 379/3, во м.в. "Лаките", интензивно лозје со 
површина од 4322 м2, во КО Тимјаник, КП бр. 379/5, 
во м.в. "Лаките", пасиште со површина од 2498 м2, во 
КО Тимјаник, сопственост на Котевски Димче од 
Неготино, ул. "Петар Демирски" бр. 28/14. 

Цена на продажба 112.092,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2119) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но, вон, КП бр. 3223/1, во м.в. "Бучето", нива со по-
вршина од 3223 м2, во КО Неготино, вон, сопственост на 
Лазаров Милан од Неготино, ул. "Паризанска" бр. 64. 

Цена на продажба 45.200,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2121) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Паликура, Кавадарци, КП бр. 1059, план 009, скица 
047, м.в. "Горна Лака", култура - овоштарник, класа 2, 
со вкупна површина од 10546 м2, во сопственост на 
Љупчо Гечев од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 232, за 
цена од 419.000,00 денари. 
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Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (2115) 

Се врши продажба на недвижен имот и тоа гради-
на од 4 класа, со површина од 400 м2, што се наоѓа на 
КП бр. 802/2 план 3, скица 5, на м.в. "Бавчи", КО Мар-
кова Сушица, сопственост на Видоевска Панзо Зора 
од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (1664) 

Се врши продажба на недвижен имот нива од 7 
класа, со површина од 2710 м2, што се наоѓа на КП бр. 
717 план 2, скица 9, на м.в. "Буково лозје", КО Блаце 
Петровец, сопственост на Тарјковски Коце Лјупчо од 
Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (1703) 

Се врши продажба на недвижен имот и тоа лозје 
од 3 класа, со површина од 598 м2, што се наоѓа на КП 
бр. 522/21 план 4, скица 6, на м.в. "Голем Рид", КО Ра-
дишани, сопственост на Ивановски Славе Лазар од 
Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (1845) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешни-
ца, КП бр. 1170, во м.в. "Крстевте", нива со површи-
на од 1120 м2, во КО Корешница, КП бр. 1172, во м.в. 
"Крстовите", нива со површина од 1922 м2, во КО Ко-
решница, сопственост на Симитчиева Ница од Демир 
Капија, ул. "8-ми Март" бр. 12, по цена 38.900,00 дена-
ри. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (1649) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но, вон, КП бр. 2281/1, во м.в. "Прогон", интензивно 
лозје со површина од 3559 м2, во КО Неготино, вон, 
КП бр. 2281/2, во м.в. "Прогон", интензивно лозје со 
површина од 2028 м2, во КО Неготино, вон, сопствено-
ст на Пантелиќ Зарија од Неготино, ул. "Партизан-
ска" бр. 28, по цена 9000 ДЕМ во денарска противвре-
дност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2031) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бесвица, 
КП бр. 169, во м.в. "Полето", интензивно лозје со по-
вршина од 2705 м2, во КО Бесвица, КП бр. 169, во м.в. 
"Полето", интензивно лозје со површина од 1836 м2, 
во КО Бесвица, КП бр. 170, во м.в. "Полето", шума со 
површина од 998 м2, во КО Бесвица, сопственост на 
Маркушев Ристо од Кавадарци, ул. "Кочо Рацин" бр. 
31 а, по цена 61.100,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2036) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
КП бр. 181, во м.в. "Брестот", интензивно лозје со по-
вршина од 2220 м2, во КО Чифлик, сопственост на Па-
нова Цвета од Демир Капија, ул. "Даме Груев" бр. 2, 
по цена 62.650,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (2037) 

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 
6891/1 на м.в. "Деребој", нива 1 класа, во површина од 
2780 м2, КП бр. 7760 на м.в. "Кљуково", нива 3 класа, 
во површина од 1845 м2, опишани во ПЛ бр. 7276 на КО 
Тетово, сопственост на Џелили Џелила Џемалил од 
Тетово, ул. "Вардарска" бб, и Јонузи Феми Абдилсамет 
од с.М.Речица, за вкупна цена од 989.950,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 
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Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (2032) 

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 
574/1 на м.в. "Завој", овошна градина 2 класа, целата 
во површина од 834 м2, опишана по ПЛ бр. 209 на КО 
Слатина, сопственост на Касами Шефки Абдулбари 
од с.Слатина, за вкупна цена од 500.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (2033) 

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 4931 
на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во површина од 
1340 м2, и КП бр. 4932 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, 
целата во површина од 552 м2, опишани по ПЛ бр. 
1062 на КО Тетово, сосопственост на Маноиловски 
Боре, Маноиловски Петар, Маноиловски Томе и Пет-
рушевски Мирослав сите од Тетово, ул."И.Л.Рибар" 
бр. 162, за вкупна цена од 450.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (2034) 

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 
4865/3 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во повр-
шина од 603 м2, и КП бр. 4865/4 на м.в. "Чардак", лозје 
3 класа, целата во површина од 1161 м2, опишани по 
ПЛ бр. 1981 на КО Тетово, сопственост на Крстевска 
вд. Боризова Љубица од Тетово, ул."Мирче Ацев" бр. 
80, за вкупна цена од 220.450,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (2035) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 2922/3, план 011, скица 076, на м.в. "Тенеџица", 
класа 5, со површина од 2427 м2, за цена од 30.000,00 
денари заведен во ИЛ бр. 1210 за КО Росоман, сопст-
веност на Велика Таковска од Скопје, ул. "Финска" 
бр. 210 а. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. '"7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(1653) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-

те парцели со парцелите КП бр. 1342/3, нива 7 класа 
во м.в."Вирови"со површина од вкупно 3018 м2, и КП 
бр. 1342/3, нива 4 класа во м.в." Вирови "со површина 
од вкупно 1546 м2, КО Љубанци, дека сопственикот на 
наведените парцели Кикеркова Вера, ул. "Венјамин 
Манџуковски" бр. 1/12, Скопје, ги продава наведените 
парцели по цена од 54,40 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(1775) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 668/4, 
план 6, скица 17, м.в."Клисура", класа 5, во вкупна по-
вршина од 20 а 00 м2, заведено во ПЛ бр. 744 на КО 
Желино, сопственост на Демири Таир од с.Желино, за 
цена од 64.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен веник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Живко Ачкоски, с.Желино - Желино.(1800) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/40 идеа-
лен дел од КП бр. 1176-8-14 нива од 2 класа на м.в. 
"Џуџубреза" во површина од 8374 м2, заведена во ПЛ 
бр. 91 за КО Неготино, сопственост на Секадини Ве-
сел Зурап од с.Неготино, за купопродажна цена од 
368.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", 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. (1855) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 280 и 286, план 1, скица 4, м.в."Бегова Ни-
ва", класа 4 нива, со површина од 4448 + 4528 м2, во 
КО Балин Дол, сопственост на Селими Неби Рашид 
од с.Балин Дол и други, и тоа 14/56 идеален дел од тој 
имот, за цена од 3.200.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (1856) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
392/3, план 3, скица 1, во КО Волково, м.в. "Црквиш-
те", нива 3 класа, со површина од 2430 м2, сопственост 
на Јаневски Саве, според ПЛ бр. 355 на КО Волково, 
за цена од 320,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (1848) 
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Се продава земјоделско земјиште КП бр. 25, план 
3, скица 10, во м.в. "Пазариште", нива класа 5, во по-
вршина од 22210 м2, и КП бр. 29, план 3, скица 10, во 
м.в. "Пазариште", нива класа 5, во површина од 3695 
м2, и двете заведени во ПЛ бр. 208, за КО Режановце, 
на име на Акифи Мамут од Куманово, за вкупна купо-
продажна цена од 640.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", 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 Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (2038) 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за земјо-
делско земјиште Круме Вељановски од с.Младо Наго-
ричане го продава следново земјоделско земјиште -
негова сопственост. 

1. КП бр. 6822 со површина од 285 м2, на план 015, 
на скица 064, ИЛ бр. 2009 за КО Куманово. 

Вкупна почетна цена на земјоделското земјиште 
поблиску опишано под точка 1 изнесува 70.680,00 де-
нари. 

Лицата кои имаат предимствено право (заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи) се должни да се 
изјаснат по оваа понуда во рок од 30 дена од нејзиното 
објавување во "Службен весник на РМ", а во спротив-
но, го губат предимственото право и продавачот (соп-
ственикот) може да го продаде предметното земјиште 
на други заинтересирани лица. 

Изјаснувањата по понудата да се доставуваат на 
адреса: Круме Вељановски од с. Младо Нагоричане, 
општина Старо Нагоричане. (2030) 

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

Пасош бр.300054,издаден од ОВР - Струга на име 
Села Бардум, с.Делогожда,Струга. (1861) 

Пасош бр.1027432/97,из,даден од УВР - Скопје на име 
Стојановски Бобан, ул."Г. Петров"бр.19,Скопје.(1866) 

Пасош бр.981078/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Исеини Мурат,с. Горно Татеши,Струга. (1988) 

Пасош бр.049848 на име Југовски Каме,с.Миравци, 
Гевгелија. (1994) 

Пасош бр.882200/96 на име Трајаноска 
Румена,Гостивар. (2009) 

Пасош бр.226677/94 на име Амети Амир,Гостивар. 
Пасош бр.1327355/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Сулијмани Ниметула,с. Студеничани,Скопје. (2018) 
Пасош бр.1421176,издаден од УВР - Скопје на име 

Ивановски Слаѓан,бул. "АСНОМ"бр.42/34/1,Скопје. 
Пасош бр.1166070,издаден од УВР - Тетово на име 

Саљи Мустафа,^ Церово,Тетово. (2041) 
Пасош бр.140415,издаден од ОВР - Кичево на име 

Даути Нешат, с. Г.Строгомишта,Кичево. (2043) 
Пасош бр.1491389, издаден од УВР - Прилеп на име 

Јашароски Едие, ул."Гостиварска"бр.3,Прилеп. (2045) 
Пасош бр.1491388,издаден од УВР - Прилеп на име 

Јашароски Елвис, ул."Гостивар"бр.3,Прилеп. (2046) 
Пасош бр.1140203 на име Каранфилов Марјан, ул. 

"Климент Охридски" бр. 46, Кочани. (2047) 
Пасош бр.1337683 на име Борка Софрониоска, ул. 

"Б. Ослободување" бр. 45/17, Кичево. (1366) 
Чекови од бр. 4202962 до 4202971 и од бр. 30500 до 

30503, од тековна сметка бр. 2285890, издадени од 
Комерцијална Банка АД Скопје на име Петрушевска 
Илинка,Скопје. (1991) 

Чекови од бр. 3267173 до 3267177, од тековна сметка 
бр.11670282,издаден од Комерцијална банка АД Скоп-
је на име Илиевска Голупка,Скопје. (2023) 

Работна книшка на име Владо Велјаноски,Скопје. 
Работна книшка на име Јоргаќиевски Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Јанковска Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Јашари Шабан,Скопје.(1877) 
Работна книшка на име Јаневски Митко,Скопје.1879 
Работна книшка на име Огњановска Нацка,Скопје. 
Работна книшка на име Огненова Лина,Скопје.1884) 

Работна книшка на име Јаневска Антица,Скопје.1886 
Работна книшка на име Оџа Нури,Скопје. (1888) 
Работна книшка на име Петровска Мирјана,Скопје. 
Работна книшка на име Павловски Драгољуб, 

Скопје. (1893) 
Работна книшка на име Павловски Тони,Скопје.1895 
Работна книшка на име Павлова Лилјана,Скопје1897 
Работна книшка на име Петковски Драган,Скопје. 
Работна книшка на име Пановски Вангел,Скопје. 
Работна книшка на име Пановски Васил,Скопје.1903 
Работна книшка на име ПатчеваБилјана,Скопје.1905 
Работна книшка на име Пандиловски Александар 

Скопје. (1911) 
Работна книшка на име Панев Јордан,Скопје. (1913) 
Работна книшка на име Петков Кирчо,Скопје.(1914) 
Работна книшка на име Јањатов Драган,Скопје.1916 
Работна книшка на име Поптодорова Павлина, 

Скопје. (1986) 
Работна книшка на име Мојсоски Марјан,Прилеп. 
Работна книшка на име Рујаноски Влатко,Прилеп. 
Работна книшка на име Епов Тони, ул."Р.Коваче-

виќ"бр.17,Гевгелија. , (1995) 
Работна книшка на име Гелова Јагода, ул."П.Мусев" 

бр.1/3,Гевгелија. (1996) 
Работна книшка на име Митев Звонко,с.Илиово, 

Делчево. (1997) 
Работна книшка на име Наумоска Габриела, ул. "К. 

Точко"бр.9А,Охрид. (1998) 
Работна книшка на име Октај Готак,ул."Самоило-

ва"бр.47/7,Радовиш. (2001) 
Работна книшка на име Митевски Ванчо, с. Воис-

лавци,Делчево. (2002) 
Работна книшка на име Бафтиари Шине, ул."Бели-

чица"бр.96,Гостивар. (2010) 
Работна книшка,издаден од Куманово на име 

Ангеловски Чеда, с. Марино,Скопје. (2016) 
Работна книшка на име Исљам Мемет,Скопје. (2040) 
Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од ТСУ 

"Цветан Димов" Скопје на име Рангелова Дивна, 
Скопје. (1871) 

Свидетелство на име Калоши Ремзи, с. Радолишта, 
Струга. (1999) 

Свидетелства за 2 и 3 одделение на име Нухи Џемил, 
Тетово. (2007) 

Свидетелство за 8 одделение на име Адем Ферати, с. 
Жеровјане,Тетово. (2008) 

Диплома за завршено средно образование на име 
Цаноска Садифе, ул."М.Тито"бр.200,Струга. (2000) 

Здравствена книшка на име Пеце Николовски, 
ул."В.Карангелески"бр.64/12/15,Битола. (2003) 

Книшка на име Илевска Трајанка,Делчево. (2014) 
Пасош бр.971912/97 на име Реџепи Миртезан, 

Тетово. (2129) 
Пасош бр.671050/99 на име Реџепи Меа, Гоставар. (213!) 
Пасош бр.1390229 на име Асани Хисмета, Дебар. (2135) 
Пасош бр. 1293763/99 издаден од УВР - Скопје на 

име Зулфи Ахмед, ул."Ш. Оризари" бр. 50,Скопје.2139 
Пасош бр. 1325280 издаден од УВР - Скопје на име 

Џавиди Расим с. Ласкарци, Скопје. (2142) 
Пасош бр. 155270/93 издаден од УВР - Скопје на 

име Јашаровски Февзи ул. 58 бр.7 нас.Драчево,Скопје. 
Пасош бр. 1354364/00 издаден од УВР - Скопје на 

име Љупчо Гуричиќ ул. П. Јанчевски бр. 36- а, Скопје. 
Пасош бр. 304612/97 издаден од УВР - Тетово на 

име Аслани Бајрам с. Добарце, Тетово. (2277) 
Пасош бр. 1293345/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Павловски Горан ул.Вогоградска бр.10/4-14, Скопје. (2424) 
Пасош бр. 996074/97 издаден од УВР - Скопје на 

име Сафет Селими с. Дворце, Скопје. (2437) 
Пасош бр. 1344849/00 издаден од УВР - Куманово 

на име Демири Муханет ул. Поток Серава бр. 35, 
Куманово. (2442) 

Пасош бр. 957031/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Миљаим Кока бул. Македонско Кос.бриг. 42/4, Скопје.(2501) 

Пасош бр. 0067303 на име Накова Елена с. Иловце 
бр. 229, Струмица. (2502) 

Пасош бр. 1215820 на име Николовски Лазо с. М. 
Црцорија, Крива Паланка. (2503) 

Пасош бр. 1051690 на име Ѓорѓиев Тони с.Старо 
Коњарево бр. 172, Струмица. (2504) 

Пасош бр. 1006308 на име Чакмаков Зоран 
с.Костурино бр. 164, Струмица. (2505) 
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Пасош бр. 1390229 на име Асани Хисмета, Дебар. 
Пасош бр. 1337263 на име Афузи Сабри с.Слупча-

не, Куманово. (2507) 
Пасош бр. 525732 на име Гогушевски Михаило, 

ул."Питу Гули" бр. 316, Охрид. (1150) 
Пасош бр. 631479 на име Мустафи Кенан, с. 

Лојане, Куманово. (330) 
Чекови од бр. 2234248. 2000195, 1771960, 1771963, 

1771967, 1545448 и 1545455 од тековна сметка бр. 
109558-66 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Треневска Зора, Скопје. (2044) 

Чекови со бр. 4000300 и 4239173од тековна сметка 
бр. 208811 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Цацаноски Саво, Скопје. (2242) 

Чекови од бр. 4245995 до 4246011од тековна сметка 
бр. 6150023 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јовчевска Гулапка, Скопје. (2243) 

Чекови од бр. 4925812 до 49258119од тековна 
сметка бр. 111887-19 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јермилова Јасна, Скопје. (2274) 

Чекови од бр. 4259817 до 4259832,од тековна 
сметка бр. 3606531 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Прличко Нада, Скопје. (2438) 

Работна книшка на име Алексовска Саитина с. 
Тлминци, Крива Паланка. (2048) 

Работна книшка на име Ндерим Истрефи с. 
Велешта, Струга. (2054) 

Работна книшка на име Петреска Татјана кеј "9-ти 
Септември"бр.1/20, Прилеп. (2062) 

Работна книшка на име Петрески Д. кеј "9-ти 
Септември"бр.1/20, Прилеп. (2067) 

Работна книшка на име Богдановска Јелица с. 
Арачиново, Скопје. (2068) 

Работна книшка на име Нехат Таири с.Арачиново, 
Скопје. (2073) 

Работна книшка на име Исмаили А.Шабедин с. 
Пршовце, Тетово. (2076) 

Работна книшка на име Илиески Игор ул." С. 
Крстески" бр. 57, Гостивар. (2080) 

Работна книшка на име Алири Мухами с. 
Врапчиште, Гостивар. (2081) 

Работна книшка на име Абдулсамед Елези с. 
Врапчиште, Гостивар. (2084) 

Работна книшка на име Мицков Киро с. Вурилче-
во, Кочани. (2087) 

Работна книшка на име Усоски Емир с. Октиси, 
Струга. (2101) 

Работна книшка на име Миланка Арсова 
ул."Р.Пат" бр.171, Штип. (2106) 

Работна книшка на име Соња Петроска ул."М. 
Тито" бр.1 А, Прилеп. (2111) 

Работна книшка на име Ворис Атанасовски ул. 
"Г.Принцип" бр.22", Витола. (2113) 
, Работна книшка на име Шафкулоски Жарко ул." С. 
Ѓорѓиоски" бр.65, Прилеп. (2120) 

Работна книшка на име Велески Рубинчо кеј "4-ти 
Јули", Прилеп. (2122) 

Работна книшка на име Петрески Славица, 
Гоставар. (2130) 

Работна книшка на име Ѓорѓи Банде, Скопје.(2141) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевска Даниела с. 

Инџиково, Скопје. (2240) 
Работна книшка на име Сабри Идризи, Скопје.2278 
Работна книшка на име Даутовска Јасмина,Скопје. 
Работна книшка на име Марјан Ристовски ул. 

Ѓ.Салај бр. 34, Скопје. (2439) 
Воена книшка на име Тренкоски Иле, Скопје. 2481 
Свидетелство на име Чадиљи Фатиме с. Г. Коњаре, 

Куманово. (2052) 
Свидетелство за 8 одделение на име Весна 

Саканарска с. Злеово, Радовиш. (2056) 
Свидетелство на име Ташкова Марија, Штип. 2060 
Свидетелство на име Магдеска А. кеј "9-ти 

Септември" бр.47, Прилеп. (2066) 
Свидетелство за 4 одделение на име Алитоска 

Мендуха с. Алдинци, Прилеп. (2071) 
Свидетелство за 8 одделение на име Невзат Љика 

с. М.Речица, Тетово. (2077) 
Свидетелство на име Алексова Јанка с. Грдовци, 

Кочани. (2088) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јакимов 

Драганчо с. Чешиново, Кочани. (2090) 

Свидетелство на име Атанаско Атанасовски с. 
Град, Делчево. (2091) 

Свидетелство на име Башким Шабани с. Черкези, 
Куманово. (2092) 

Свидетелство на име Тахир Пабани с. Черкези, 
Куманово. (2093) 

Свидетелство на име Секдини Неџмедин ул."Т. 
Мендол" бр. 93, Куманово. (2095) 

Свидетелство на име Сејдини Неџмедин 
ул."Т.Мендол" бр.93, Куманово. (2096) 

Свидетелство на име Нермине Љатуфу с. Слупча-
не, Куманово. (2097) 

Свидетелство на име Сејдини Неџмедин ул."Т. 
Мрендол" бр. 93, Куманово. (2098) 

Свидетелство на име Сејдини Неџмедин ул."Т. 
Мендол" бр. 93, Куманово. (2099) 

Свидетелство на име Јашар Асан Али с. Коџалија, 
Радовиш. (2102) 

Свидетелство на име Каранфилова Наташа, Штип. 
Свидетелство на име Милошевска Сања с. 

Оморани, Велес. (2110) 
Свидетелство за 7 одделение на име Ханифе 

Салија, Тетово. (2126) 
Свидетелство за 8 одделение на име Салии Јасин с. 

Групчин, Тетово. (2127) 
Свидетелство на име Фаредин Јусуфи, Тетово.2128 
Свидетелство на име Али Ајнур, Гостивар. (2132) 
Свидетелство на име Дано Агим с. Требиште, 

Гостивар. (2134) 
Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ 

"Кирил и Методи " с. Кучевиште, Скопје на име 
Рајовска Светлана с. Кучевиште, Скопје. (2137) 

Ученичка книшка на име Александар Крстевски 
ул."180"бр.6-Карпош, Куманово. (2100) 

Индекс бр. 32869 издаден од Правен Факултет -
Скопје на име Николовски Никола, Охрид. (2421) 

Индекс бр. 13524 издаден од Филолошки Факултет 
- Скопје на име Митевска Весна, Скопје. (2487) 

Диплома на име Руска Томоска с. Д. Коњари, 
Куманово. (2051) 

Диплома на име Калешов Златан ул."М. Ацев", 
Радовиш. (2057) 

Диплома на име Емини Муадин с. Вањица, 
Гостивар. (2083) 

Диплома на име Гугулјанова Јасмина, Штип. (2103) 
Диплома на име Агаи Дашурије ул."Т.Вожинов-

ски" бр. 41, Тетово. (2124) 
Диплома издадена од СТУ" Злате Малаковски" 

Гостивар на име Саздов Борис, Скопје. , (2303) 
Здравствена книшка на име Милица Ѓоргиевска 

ул."К.Охридски" бр.23/15, Витола. , (2064) 
Здравствена книшка на име Драган Ѓоргиевски 

ул."К.Охридски"бр.23/15, Витола. (2065) 
Здравствена книшка на име Талеска Трајче 

Наташа ул."Т.Никле" бр. 5А, Крушево. (2072) 
Здравствена книшка на име Зоран Димковски 

ул."М. Андон" бр. 4/36, Витола. (2118) 
Даночна картичка бр.4022991101290 бр.41401 на 

име ДООЕЛ " АМ", Штип. (2061) 
Даночна картичка на име " Црешово топче", Штип. 
Даночна картичка бр.4022992100123 на име Владо 

Јованчев ул."В.Влаховиќ" бр.107,Пробиштип. (2108) 
Решение на име Алили Суби с. Чајле, Гостивар. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 42 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за економија, за 
потребите на Министерството за економија објавува 

БАРАЊЕ 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2001 

ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ХИДРАУЛИЧКАТА ВРСКА (ВЛИ-
ЈАНИЕТО) ПОМЕГУ ДУПНАТИНИТЕ ДЗ-4 (КОН-
ЦЕСИОНЕН ПРОСТОР НА ГЕОСОНДА - СКОПЈЕ) 
И ЕД-1 (КОНЦЕСИОНЕН ПРОСТОР НА ТЕХНИЧ-

КИ ГАСОВИ - СКОПЈЕ) ВО С. ЕГРИ - БИТОЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. НАРАЧАТЕЛ 
1.1. Министерството за економија-Скопје. 
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1.2. Седиштето на Министерството за економија е 
во Скопје, адреса: ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15. 

2. ПОНУДУВАЧ 
Право да поднесува понуда има секое заинтереси-

рано домашно и странско правно лице кое е регистри-
рано за ваков вид на работи. 

3. ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА 
Вршење на експертиза т.е. испитување на хидрау-

личката врска (влијанието) помеѓу дупнатините ЕД-1 
и ДЗ-4, во с. Егри-Битола. 

- проучување на документацијата; 
- утврдување на параметрите на дупнатините (преч-

ник на дупчење, длабина, пречник и длабина на вградена 
конструкција, перфорација на филтерските цевки, ка-
рактеристики на вграден филтерски гранулат и др.); 

- геодетско снимање на дупнатините т.е. одредува-
ње на меѓусебното растојание; 

- тестирање на дупнатините (мерење на протокот и 
притисокот на дупнатините во случај двете дупнатини 
отворени до крај, мерење на притисокот и протокот 
на водата и гасот СО2 од дупнатините во случај едната 
дупнатана кога е затворена до крај и обратно). 

- изработка на извештај со горенаведените 
параметри од извршената експертиза. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Вкупна цена за понудената работа да биде изразе-

на во денари; 
- Рок на почеток и завршеток на работите; 
- Начин на плаќање; 
- Гаранција за квалитет и ефикасност. 
5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-

ЛЕН ПОНУДУВАЧ 
- Квалитет 45 бода; 
- Цена 25 бода; 
- Технички квалитети 10 бода; 
- Рок на изведување на работите 10 бода; 
- Начин и рок на плаќање 10 бода. 
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружната документација се доставува кон по-

нудата, согласно со членовите 43, 52, 53 и 54 од Зако-
нот за јавните набавки. 

7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 

дена од денот на објавувањето на барањето во послед-
ното средство за јавно информирање. 

Понудата се доставува во еден оригинален примерок, 
потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот. 

Понудите треба да се доставуваат до архивата на 
Министерството за економија или по пошта на адреса: 
ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје. 

Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два затворени коверти. 

Едниот од внатрешните коверти ја содржи понуда-
та и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и ја носи ознаката 
"документација". 

На предната страна од ковертот на горниот лев 
агол да биде назначено "не отворај" како и бројот на 
барањето, а во средина на ковертот треба да биде наз-
начена адресата на набавувачот. 

Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

Секој субјект може да учествува само со една понуда. 
Поблиски информации во врска со ова барање мо-

же да се добијат во Секторот за геологија и рударство, 
тел. 118-289. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), Агенцијата за развој и инвестиции пристапува 
кон претходно прибирање документација (претквали-
фикација), заради која причина го упатува следниот 

Ј А В Е Н П О В И К 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ З А ПРЕТТЕНДЕРСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА З А ПРЕВОЗ НА СТОКА 

1. Се повикуваат претпријатијата со седиште во Р. 
Македонија да поднесат пријава за претквалификаци-
ја, за превоз на добра на релација 

Р. Македонија-Киев, Р. Украина во еден правец 
Р. Македонија-Киев, Р. Украина-
Р. Македонија во два правци. 
2. Со пријавата за претквалификација да се доста-

ват и следните документи: 
- доказ за потребен техничко-технолошки бонитет, 
- доказ за економско-финансиски бонитет, 
- доказ за имање расположлива опрема и други фи-

зички капацитети за реализирање на превозот, 
- доказ за имање стручен кадар и искуство за врше-

ње на превозот, 
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е из-

речена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност, 

- доказ за регистрација за вршење на дејност. 
3. Пријавата за претквалификација со потребните 

документи се поднесува до Агенцијата за развој и ин-
вестиции, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 11, заклучно со 
22. 02. 2001 година до 14 часот. 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ден 30. 01. 2001 година, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 48/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА НА 
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА З А ПОТРЕБИТЕ НА 

ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈПАУ "МАКЕДОНИЈА" И 
АЕРОДРОМ ОХРИД - ОХРИД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Јавниот повик бр. 48/2000 е Јавно-

то претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-
Скопје, со седиште на Аеродром Скопје-Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на компјутерска опрема за потребите на 
ЈПАУ "Македонија" и Аеродром Охрид-Охрид. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 16 од Законот за јавните набавки на Република 
Македонија. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува за количествата и тоа специфи-
кација на потребната опрема. 

2. Тендерската документација понудувачот на јав-
ниот повик може да ја подигне во просториите на ар-
хивата на ЈПАУ "Македонија"-Скопје, на Аеродром 
Скопје-Скопје или да се преземат од интернет локаци-
јата http://www.airports.com.mk/tender2001.htm. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Цена на набавката и валута на набавката како и 

начинот на плаќање; 
3. Гаранција; 
4. Рок и важност на понудата; 
5. Цените во понудите да бидат без пресметан да-

нок на додадена вредност. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската способност на понудувачот (преку документ 
за бонитет кој го издава институцијата за платен про-
мет) согласно член 22 и 23 од Законот за јавните на-
бавки на РМ како и извод од судска регистрација, изја-
ва дека понудувачот не е под стечај како и доказ дека 
не е изречена мерка за забрана за вршење на дејност. 

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа: 

1. Цена 40 бода; 
2. Референтна листа на задоволни 
корисници, со контакт лице и телефон 30 бода; 
3. Квалитет и квантитет на техничка 
поддршка во гарантен рок (список и 
квалификации на постојано вработени 
лица за техничка поддршка) 20 бода; 
4. Времетраење на гарантен рок 
од произведувачот 10 бода. 

http://www.airports.com.mk/tender2001.htm
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V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки и истата се доставува 
во еден оригинален примерок што треба да биде пот-
пишан од страна на одговорно лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се дос-
тавува во затворен коверт. На предната страна од ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
"не отворај" како и бројот на јавниот повик. Во среди-
ната на ковертот да биде назначена адресата на наба-
вувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака 
со која би можел да идентификува испраќачот-пону-
дувачот. Во ковертот треба да има уште два затворе-
ни коверти од кои едниот ја содржи финансиската до-
кументација заедно со понудата и на неа стои ознака 
"понуда", а додека другиот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи назив "докумен-
тација" и точна адреса на испраќачот-понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 
1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) 

трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гла-
сила сметајќи го и денот на објавување. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден 
сметајќи со денот на објавувањето во јавни гласила 
(во "Сл. весник на РМ"), а доколку тој ден падне во 
неработен ден отворањето ќе се изврши во следниот 
работен ден во 09,00 часот во просториите на ЈПАУ 
"Македонија"-Скопје, Аеродром Скопје-Скопје, сала 
за состаноци. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансискиот бонитет нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од до-

бивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува 
и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ 

ЈАНУАРИ 2001 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јули-декември 2000 година и јануа-
ри 2001 година, во однос на просечните цени на мало 
во првото полугодие на 2000 година изнесува 4,5%. 

Заменик на директорот, 
Насер Мамути, с.р. 
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