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1729. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лик а Македонија, издаваат 

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТОТ ЗА 

ИТНА ЕКОНОМСКА ОБНОВА 
Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-

лика Македонија со кредит кај Меѓународното здру-
жение за развој по Договорот за кредитот за итна еко-
номска обнова, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 18 декември 2001 година. 

Бр. 07-4252/1 Претседател 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Потпретседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУ-
ЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИ-

ТОТ ЗА ИТНА ЕКОНОМСКА ОБНОВА 
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-
родното здружение за развој со кредит во износ од 11 
милиони и 600 илјади (11.600.000) специјални права на 
влечење (СДР), еквивалент на 15 милиони американ-
ски долари, наменет за поддршка на платниот биланс 
на Република Македонија. 

Член 2 
Условите и начинот на користење на кредитот од 

членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за 
кредит за итна економска обнова, кој ќе се склучи ме-
ѓу Република Македонија и Меѓународното здруже-
ние за развој кој е афилијација на Светската банка. 

Член 3 
Рокот за отплата на кредитот од членот 1 на овој за-

кон е 20 години со грејс период од 10 години. Кредитот 
ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристиг-
нуваат за плаќање на 15 мај и 15 ноември секоја година, 
почнувајќи од 15 мај 2012 година, а завршувајќи на 15 но-
ември 2021 година. На неповлечените средства од креди-
тот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Ме-
ѓународното здружение за развој на 30 јуни секоја година 
но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се прес-
метува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Дого-
ворот од членот 2 на овој закон до денот на повлекување 
на средствата. На износот на повлечените средства од 
главницата на кредитот се пресметува и плаќа провизија 
за услуги по стапка од 0,75% годишно. Провизијата од 
ставовите 3 и 4 на овој член се плаќа полугодишно, и тоа 
на 1 5 мај и на 15 ноември секоја година. 

Член 4 
Кредитот ќе се операционализира преку Народна-

та банка на Република Македонија како агент Банка 
на Владата на Република Македонија, за што ќе се 
склучи посебен договор меѓу Министерството за фи-
нансии и Народната банка на Република Македонија. 

Член 5 
Република Македонија кредитот од членот 1 на 

овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Ма-
кедонија. 

Член 6 
Од името на Република Македонија Договорот за 

кредит од членот 2 ќе го потпише министерот за фи-
нансии или од него овластено лице. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија. 
1730. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 
1, 2 и 3 од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот 
на Република Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЦИ - ЧЛЕНОВИ НА 
ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ 

I 
Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите лица: 
1. Сулејман Халил Зенделовски, 
2. Бејтула Сабит Зендели, 
3. Љатиф Целадин Алиовски, 
4. Али Цавид Исни, 
5. Суад Сабит Зендели, 
6. Садула Неџип Мурати, 
7. Емини Неџат Фљорент, 
8. Алии Цемаил Иљир, 
9. Хамди Зибер Зибери, 
10. Амзи Хасан Демири, 
11. Нешат Амет Мисими. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-1761 Претседател 
18 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
1731. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува Петар Голубовски, 
поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4160/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
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1732. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува Милица Смичкова, 
поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4161/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1733. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува Зеќир Селими, по-
ради исполнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4162/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1734. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува Виолета Јосифова, 
поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4163/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1735. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, се разрешува м-р Димитар Узу-
нов, поради исполнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4164/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1736. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 

Скопје, се разрешува Стеван Петанчевски, поради ис-
полнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4171/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

1737. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 
Битола, се разрешува Сотир Прчковски, по негово ба-
рање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4172/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1738. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 
Битола, се разрешува Сотир Секуловски, поради ис-
полнување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4174/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 
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1739. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП 
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во 

Штип, се разрешува Димитар Шалев, поради исполну-
вање услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4175/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

1740. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Стру-

га се разрешува Живко Вранишковски, поради испол-
нување услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4187/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

1741. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Стру-

га, се разрешува Боро Симјаноски, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4188/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

1742. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Кава-
дарци, се разрешува Јованче Најдов. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4186/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1743. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во 

Штип, се разрешува Нако Костов. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4184/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1744. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во 

Штип, се разрешува Павлина Белчовска. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4185/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1745. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Ох-

рид, се разрешува Јован Костовски, по негово барање. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4183/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 
1746. 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД 
1. Од функцијата судија на Основниот суд во Ох-

рид, се разрешува Елисавета Деребаноска. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4178/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1747. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I 
- Скопје, се разрешува Виолета Копановска-Стојанов-
ска, по нејзино барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4177/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1748. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРУШЕВО 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Круше-
во, се разрешува Дончо Димоски, по негово барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4176/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1749. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гос-
тивар се разрешува Фаик Арслани, по негово барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4194/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1750. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 
од Законот за судовите ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИО-

НИОТ СУД ВО ШТИП 

1. За претседател на Апелациониот суд во Штип е 
избрана Македонка Попкартова, судија на Апелацио-
ниот суд во Штип. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4200/1 Потпретседател 
12 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1751. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ 

СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ВО БИТОЛА 

1. За судија на Апелациониот суд во Скопје е из-
брана Оливера Рафајловска, судија на Основниот суд 
Скопје I - Скопје; 

2. За судија на Апелациониот суд во Скопје е из-
брана Виолета Дума, судија на Основниот суд Скопје 
11 - Скопје; 

3. За судија на Апелациониот суд во Скопје е из-
брана Лидија Димчевска, судија на Основниот суд во 
Куманово; 

4. За судија на Апелациониот суд во Скопје е из-
брана Гордана Ѓорчева, судија на Основниот суд 
Скопје I - Скопје; 

5. За судија на Апелациониот суд во Битола е из-
бран Крсте Сиваков, судија на Основниот суд во Бито-
ла и 

6. За судија на Апелациониот суд во Битола е из-
бран Александар Филипов, судија на Основниот суд во 
Битола. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4201/1 Потпретседател 
12 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1752. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 
од Законот за судовите ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИ 

СУДОВИ 

1. За претседател на Основниот суд во Берово е из-
брана Данка Бубевска; 

2. За претседател на Основниот суд во Велес е из-
бран Јордан Лазаров; 
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3. За претседател на Основниот суд во Виница е 
избрана Васка Петрова; 

4. За претседател на Основниот суд во Гевгелија е 
избран Драги Дилберов; 

5. За претседател на Основниот суд во Кавадарци е 
избран Јордан Дафков; 

6. За претседател на Основниот суд во Кичево е 
избран Кирил Миладиноски; 

7. За претседател на Основниот суд во Неготино е 
избран Лазар Ризов; 

8. За претседател на Основниот суд во Прилеп е 
избран Ангелчо Видески; 

9. За претседател на Основниот суд во Радовиш е 
избран Нојко Арсов; 

10. За претседател на Основниот суд во Ресен е из-
бран Драги Жаловски; 

11. За претседател на Основниот суд во Скопје I -
Скопје е избран Боро Тасевски; 

12. За претседател на Основниот суд во Скопје II -
Скопје е избран Бојан Ефтимов и 

13. За_ претседател на Основниот суд во Струмица 
е избран Ѓорѓи Маневски. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4204/1 Потпретседател 
12 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1753. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДО-

ВИ ВО БИТОЛА, ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, 
КРАТОВО И ТЕТОВО 

1. За судија на Основниот суд во Битола е избрана 
Фани Илиевска, стручен соработник во Основниот суд 
во Битола; 

2. За судија на Основниот суд во Гевгелија е избра-
на Марица Аврамчева-Зафирова, стручен соработник 
во Основниот суд во Гевгелија; 

3. За судија на Основниот суд во Кавадарци е из-
брана Елизабета Петковска, адвокат од Кавадарци; 

4. За судија на Основниот суд во Кавадарци е из-
брана Лилјана Ситникоска, секретар на Советот на 
Општина Кавадарци; 

5. За судија на Основниот суд во Кратово е избра-
на Надица Марковска, адвокат од Пробиштип и 

6. За судија на Основниот суд во Тетово е избрана 
Борка Златеска, стручен соработник во Основниот 
суд во Тетово. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4205/1 Потпретседател 
12 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1754. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судови-

те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
- ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР 

1. Од функцијата судија-поротник на Основниот 
суд во Дебар, се разрешува Енвер Алајбегу. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4190/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1755. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судови-

те ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
- ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР 

1. Од функцијата судија-поротник на Основниот 
суд во Дебар, се разрешува Бајрам Мустафовски. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4179/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1756. 
Врз основа на член 42 и 43 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХО-

ВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на тројца судии на Врховниот суд 
на Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во членот 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи над 12 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Републичкиот судски совет, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлука-
та во "Службен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4149/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 
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1757. 
Врз основа на член 42 и 43 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
36/95), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХО-

ВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во членот 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи над 12 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Републичкиот судски совет, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлука-
та во " Службен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4150/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1758. 
Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 

за судовите ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 36/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА И НА 
ОСНОВНИОТ СУД ВО КРАТОВО 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- претседател на Основниот суд во Битола и 
- претседател на Основниот суд во Кратово. 
2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги 

поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4151/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1759. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување 
бројот на судиите во апелационите судови ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 53/95), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11 декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот 
суд во Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во членот 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција и кој има работно искуство со потврдени ре-
зултати на правни работи по полагањето на правосуд-
ниот испит над девет години), пријавите со потребни-
те документи да ги поднесат до Републичкиот судски 
совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
Одлуката во " Службен весник на Република Македо-
нија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4152/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1760. 
Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот 

за судовите ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 36/95), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ 
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД И НА ОСНОВ-

НИОТ СУД ВО КРУШЕВО 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- претседател на Основниот суд во Охрид и 
- претседател на Основниот суд во Крушево. 
2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги 

поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4153/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1761. 
Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување 
бројот на судиите во основните судови ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 11 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНО-
ВНИТЕ СУДОВИ ВО ГОСТИВАР, КАВАДАРЦИ, 

ПРИЛЕП, СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И СТРУГА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Основниот суд во Гостивар; 
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци; 
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- еден судија во Основниот суд во Прилеп; 
- еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје и 
- еден судија на Основниот суд во Струга. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 

условите предвидени во членот 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за засно-
вање на работен однос во орган на државната управа, 
кој е дипломиран правник со положен правосуден ис-
пит, кој ужива углед за вршење на судиската функција 
и кој има работно искуство со потврдени резултати на 
правни работи по полагањето на правосудниот испит 
над пет години), пријавите со потребните документи да 
ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-4154/1 Потпретседател 

11 декември 2001 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Томислав Стојановски, с.р. 

1762. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 11 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

1. За директор на Агенцијата за државни службе-
ници се именува: 

Рубин Двојаков. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-4155/1 Потпретседател 
11 декември 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

1763. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 

(" Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 11 декември 2001 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО НИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 

А. намалувањето се врши кај следниот корисник, про грами и потставки: 

Раздел Програма Потставка Опис 

Износ пред-
виден со Ре-
баланс 2001 Пренамена 

Износ после 
пренамената 

09002 12-Функција 426059 

Попис на население, 
домаќинства и зем-
јоделски стопанст ва 20.000.000 5.500.000 14.500.000 
Вкупно намалување 5.500.000 

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

Раздел Програма Потставка Опис 

Износ пред-
виден со Ре-
баланс 2001 Пренамена 

Износ после 
пренамената 

09002 12-Функција 427039 Изборни активности 0 3.552.000 3.552.000 

09002 12-Функција 466093 
Други постројки, оп-
рема и машинерија 960.000.000 1.948.000 961.948.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7196/1 
11 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1764. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 

(" Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 11 декември 2001 година, донесе 

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

СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат: 

А. намалувањето се врши кај следниот корисник, про грами и потставки: 

Раздел 
Буџетски ко-
рисник Програма Потставка 

Опис на 
потставката 

Износ 
предвиден со 
ребаланс Пренамена 

Износ после 
пренамената 

09002 

Министерство 
за финансии -
функции на 
државата 12 - Функција 462039 

Откуп на 
канцел ариски 
згради и 
деловн и прос-
тории 258.414.000 25.000.000 233.414.000 
Вкупни нама-
лувања 25.000.000 

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки: 

Раздел 
Буџетски ко-
рисник Програма Потставка 

Опис на 
потставката 

Износ 
предвиден со 
ребаланс Пренамена 

Износ после 
пренамената 

09002 

Министерство 
за финансии -
функции на 
државата 12 - Функција 443204 

Трошоци 
за бегалци 219.000.000 25.000.000 244.000.000 
Вкупно зголе-
мување 25.000.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-7197/1 
11 декември 2001 година 

Скопје 

1765. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ 

ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ 

1. Во Одлуката за распределба на регистарски таб-
лици со АА ознаки ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 15/99 и 79/2001), во точката 2, во али-
нејата 2, по зборовите: "гувернерот на Народна банка 
на Македонија", се става запирка и се додаваат зборо-
вите: "две возила на МАНУ", а зборот "МАНУ", се 
заменува со зборовите: "Универзитетот Св. Климент 
Охридски во Битола". 

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

Бр. 23-6987/1 Претседател на Владата 
11 декември 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1766. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000) и член 41 од Зако-
нот за земјоделско земјиште ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 25/98), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11 декември 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗАРАДИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ " НАДГРАДБА 

НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БЛАЦЕ" 

Член 1 
Со оваа одлука се определува ослободување од 

плаќање на надоместок за трајна пренамена на земјо-
делско земјиште во градежно земјиште на граничниот 
премин Блаце КО БЛАЦЕ, заради изградба на објект 
"Надградба на граничен премин Блаце". 

Член 2 
Оваа одлука претставува доказ дека плаќањето за 

трајна пренамена на земјиштето од член 1 од оваа од-
лука е извршено без платен надоместок. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-7207/1 
11 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-7088/1 
11 декември 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 12,114 
до 13,223 
до 13,389 

ден/лит. 
до 14,050 
до 13,509 

ден/лит. 
до 15,052 

до 9,893 ден/кг. 

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

1767. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11 декем-
ври 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИ-
НА НА СТОКАТА НАБАВЕНА ОД СРЕДСТВАТА 
НА КРЕДИТОТ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
ПОРТУГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ 
" АКЦИОНА ПРОГРАМА З А УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" 

ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП 

Член 1 
Крајните корисници на кредитот од Владата на Ре-

публика Португалија по Договорот за кредит за Про-
ектот "Акциона програма за унапредување на општи-
ните и животната средина" во општините Велес и 
Штип ќе бидат ослободени од плаќање на царина за 
стоките набавени од средствата на кредитот. 

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

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

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 47,00 
до 48,00 
до 45,00 

ден/лит. 
до 34,00 
до 33,50 

ден/лит. 
до 24,50 

до 10,755 ден/кг. 

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

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

1768. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 
30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и 
член 35 од Законот за Владата на Република Македо-
нија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
декември 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

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

б) Дизел гориво 
Д - 1 
Д - 2 

в) Масло за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
24,982 
24,713 
21,606 

ден/лит. 
12,121 
12,242 

ден/лит. 
3,136 

0,100 ден/кг. 

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

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Масло за горење (мазут) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

до 0,25 ден/кг. 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
19.12.2001 година. 

Заменик на 
Бр. 23-7264/1 претседателот на Владата 

18 декември 2001 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Крстевски, с.р. 
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1769. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), Комисијата за хартии од 
вредност на својата седница одржана на 10.12.2001 го-
дина донесе 

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

Атанасов со завршено Вишо деловно училиште, за из-
вршен директор на брокерската куќа "САКСЕС БРО-
КЕРС" АД, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи Ва-
силев Јасмин" бр. 50. 

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

Бр. 08-993/6 Комисија за хартии од вредност 
10 декември 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
1770. 

Врз основа на член 85, а во врска со член 32 од За-
конот за стандардизација ("Службен весник на РМ" 
бр. 23/95), министерот за економија донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХО-
МОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОП-
РЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРА-
ДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА 

НА ТРКАЛАТА 
1. Во Наредбата за изменување на Наредбата за 

задолжително атестирање (хомологација) на возилата 
на тркала, опремата и деловите кои можат да се вгра-
дат и/или да се користат на возилата на тркала 
("Службен весник на РМ" бр. 95/2001), во точката 1 
ставот 2 се менува и гласи: 

"Од табелата, Правилникот ECE R 49/1 односно со-
одветно бараната Директива EEC 91/52 ќе се примену-
ваат за возилата од колоната 6, за категоријата М1 и 
N1 до 01.06.2002 година, Правилникот ECE 51/01 од-
носно соодветната барана Директива EEC 89/491 за во-
зилата од колоната 6, само за категоријата М1 и N1, 
ќе се применуваат до 01.06.2002 година, а Правилни-
кот ECE R 66/00 ќе се применува од 01.10.2002 година. 

2. Службата за стандардизација и метрологија во 
согласност со Министерството за внатрешни работи, а 
по претходен технички извештај од овластена стручна 
организација за преглед на возила во постапката за 
хомологација, а со цел да се одбегнат техничките ба-
риери во технолошкиот развој на земјата, може да из-
даде Документ за сообразност врз основа на непот-
полни документи за хомологација. 

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

Бр. 12-7493 Министер, 
11 декември 2001 година м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Скопје 
1771. 

Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот 
за регистрирање на готовински плаќања ("Службен 
весник на РМ" бр. 31/2001), министерот за финансии, 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КАСОВА 
СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУН-
КЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИС-
ТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ 

АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за издавање на документ касова 

сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат 
фискалните апарати и интегрираниот автоматски сис-
тем за управување ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 55/2001 и 57/2001), во член 23 став 3 

точката на крајот од реченицата се заменува со: "за-
пирка" и се додаваат зборовите: "како и модем (прик-
лучок) за поврзување на обична и ISDN линија која 
треба да овозможува X 25 комуникација преку D- ка-
налот". 

Член 2 
Во членот 26 по став 2 се додава нов став 3 кој гла-

си: 
"Читачот на платежна картичка работи по прото-

кол SPDH." 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 14-24335/1 Министер, 
10 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

1772. 
Врз основа на член 4-д, став 4 од Законот за буџе-

тите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 93/01), министерот 
за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Со ова упатство се уредува начинот на водење 
Регистарот на корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Регистар на буџетски корисници). 

2. Заради запишување на корисниците и единките 
корисници (во натамошниот текст: буџетски корисни-
ци) во овој регистар, потребно е буџетскиот корисник, 
до Министерството за финансии-Сектор трезор, да ја 
достави следната документација: 

- писмено барање за запишување во Регистарот на 
буџетски корисници; 

- пополнет Образец РКБ (даден во прилог на ова 
упатство); 

- извод од регистрација во Регистарот на надлежен 
суд; 

- решение за распоредување на буџетскиот корис-
ник според претежната дејност, согласно со национал-
ната класификација на дејностите од Државниот завод 
за статистика, доколку истото е пропишано со одре-
ден законски акт (оригинал или заверено кај нотар); 

- потврда од Управата за јавни приходи за Един-
ствен даночен број. 

3. Во Регистарот на буџетските корисници се вне-
суваат податоците за буџетските корисници и се еви-
дентираат сметките на буџетските корисници. 

4. Од документацијата на буџетскиот корисник, во 
Регистарот на буџетските корисници, се внесуваат 
следните податоци: 

- раздел, 
- назив на буџетскиот корисник, 
- улица и број, 
- населено место (назив и матичен број), 
- општина (назив и матичен број), 
- матичен број од единствениот регистар, 
- шифра на дејност, 
- даночен број, 
- број на телефон, 
- број на телефакс, 
- Е-mail адреса, 
- име и презиме на раководното лице, 
- единствен матичен број на раководното лице, 
- податок за означување на корисник / единка ко-

рисник. 

5. Со запишувањето на буџетските корисници во 
Регистарот на буџетски корисници, се доделува регис-
тарски број, кој е единствен и не може да се менува. 

6. Промените и дополнувањата на податоците кои 
ќе настанат по првото запишување во Регистарот на 
буџетските корисници, се внесуваат по хронолошки 
ред. 
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Документацијата за настанатите статусни и други 
промени, буџетските корисници ја доставуваат до Ми-
нистерството за финансии - Сектор за трезор, најдоц-
на 10 дена од денот на настанатата промена. 

Буџетскиот корисник кој престанал да биде буџет-
ски корисник, се брише од Регистарот на буџетски ко-
рисници. 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

Бр. 12/1-24460/1 Министер, 
11 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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1773. 
Врз основа на член 4-г, став 2 од Законот за буџе-

тите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/2001 и 93/01), министерот за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ 
НА СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ 
КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ ВО 

ГЛАВНАТА КНИГА НА ТРЕЗОРОТ 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на отво-

рање и затворање на сметките на корисниците и един-
ките корисници (во натамошниот текст: буџетски ко-
рисници) во главната книга на трезорот. 

2. Во главната книга на трезорот се отвораат след-
ните сметки: 

- сметки за редовно работење (637 и 603), 
- посебни сметки (631, 785, 786, 787 и 788). 
Сметките за редовно работење се сметки преку 

кои се извршуваат трошоците од редовниот буџет на 
буџетските корисници. 

Посебните сметки се сметки на кои се уплатуваат 
следниве приходи на буџетските корисници: 

1) 631 - приходи остварени од услуги на буџетските 
корисници, 

2) 785 - приходи од донации, 
3) 786 - приходи од кредити, 
4) 787 - приходи од самофинансирачки активности, 
5) 788 - приходи од самофинансирачки активности 

остварени од институции од областа на високото об-
разование. 

Буџетскиот корисник може да има повеќе посебни 
сметки од ист тип. 

3. Сметките во главната книга на трезорот се отво-
раат врз основа на писмено барање од буџетскиот ко-
рисник, до Министерството за финансии. Со барањето 
буџетскиот корисник ја приложува следнава докумен-
тација: 

- пополнет Образец ОС за отворање на сметка за 
буџетските корисници (даден во прилог на ова упат-
ство); 

- пријава на овластени лица (картон на депонирани 
потписи) за располагање со средствата на сметките со 
потпис и печат, со кои ќе се заверуваат барањата за 
плаќање; 

- заверена копија од договор или друг соодветен 
акт за донација, односно проектен кредит, доколку се 
работи за сметка за донација, односно кредит и 

- друга документација по барање на Министерство-
то за финансии. 

4. Затворањето на сметките на буџетските корис-
ници се врши по барање на буџетскиот корисник или 
по службена должност во случај кога органот, однос-
но институцијата го губи статусот на буџетски корис-
ник. 

Затворањето на посебните сметки на буџетските 
корисници за донации и кредити се врши по барање на 
буџетскиот корисник или по службена должност, до-
колку средствата од донацијата, односно кредитот се 
во целост искористени. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува од 01.01.2002 година. 

Бр. 12/1-24460/1 Министер, 
11 декември 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка по основ утврдување 

право на сопственост враќање на владение, по тужба-
та на тужителката Аџер Јашари од с. Студеничани 
против тужениот Рамадан Фетах од с. Батинци, сега со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Рамадан Фетах од с. Батинци 
со непознато место на живеење во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во 
тој рок да достави своја адреса, или престојувалиште, 
или да назначи свој полномошник. 

Доколку тужениот Рамадан Фетах не се јави во рок 
од 30 дена, неговите интереси во постапката ќе ги 
штити привремениот застапник поставен од Меѓу-
општинскиот центар за социјални работи на општина-
те на Град Скопје, се додека тужениот лично или 
негов полномошник не ќе се појават во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 
376/01. (30960) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница, во тек е постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Лидија 
Марковска од Виница, ул. "Јане Сандански" бр. 9, зас-
тапувана од адвокатот Јордан Глигоров од Кочани, 
против тужениот Белмондо Марковски ул. "Јане Сан-
дански" бр. 9, Виница, сега на привремена работа и 
престој во СР Германија, со непозната адреса на жи-
веење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", да достави точна адреса, 
или да постави свој полномошник кој ќе го застапува 
во текот на постапката. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен застапник стручниот соработник 
во Основниот суд во Виница, Славе Стефанов, кој ќе 
ги штити неговите права и интересите во постапката 
до неговото јавување во судот. 

Од Основниот суд во Виница, П. бр. 423/01. (31099) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 
Пред Основниот суд во Кратово, се води парнична 

постапка за исплата на долг, вредност на спорот 
340.576,00 денари, по тужбата на тужителот Јаневски 
Ацо од Пробиштип, против тужениот Ивановски Ме-
тоди од Кратово, со непозната адреса во СР Германи-
ја. 

На тужениот за привремен застапник се назначува 
Кирчо Иванов адвокатот од Штип, кој ги има сите 
права и должности на законски застапник по спомена-
тиот предмет, се додека тужениот или неговиот пол-
номошник не се јави пред судот за да ги застапува не-
говите интереси. 

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 136/01. (31140) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води вонпарнична постапка за фи-

зичка делба по предолг на предлагачката Величковиќ 
Марија од Куманово, против противникот Мемети 
Ридван од Куманово, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува противникот Мемети Ридван во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", да се јави во судот, да достави своја 
адреса или назначи полномошник, а доколку во овој 
рок не го извести судот за точната адреса на 
противникот су-дот му поставува времен застапник и 
тоа Момчило Доцевски, адвокат од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, ВПП. бр. 134/90. 
(31279) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по-

ради регрес по тужбата на тужителот АД за осигуру-
вање "ВАРДАР" од Скопје, против тужениот Ферати 
Беким од с. Пирок, Тетово, а сега со непозната адреса 
во Република Хрватска. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Р. Хрват-
ска, за истиот да биде објавен оглас во "Службен вес-
ник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на ог-
ласот да се јави во судот или одреди свој полномош-
ник, а по протекот на овој рок , на истиот ќе му биде 
поставен времен старател преку Центарот за социјал-
на работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 676/01. (31092) 

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителот 
Емини Даим од Тетово, ул "Б. Тоска" бр. 136, против 
тужениот Келменди Усен Шабан од с. Балице, Косово 
сега со непозната адреса , вредност на спорот 10.000,00 
денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", да се јави пред судот, ја посочи неговата ад-
реса или пак одреди негов полномошник кој ќе го зас-
тапува пред судот во постапка по овој предмет. 

Во спротивно, по протекот на овој рок, судот од 
ЦСР - Тетово ќе бара поставување на времен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси до пра-
восилно завршување на постапката по предметот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 814/01. (31093) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
При Основниот суд во Штип, е поведена постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Дагистан 
Мемедов од Штип, на привремена работа во Холанди-
ја, против тужената Зејнеп Мемедова од Штип, на 
привремена работа во Холандија, сега со непозната 
адреса во Холандија. 

Се повикува тужената Зејнеп Мемедова од Штип, 
сега на привремена работа во Холандија со непозната 
адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" и за се-
бе да достави точна адреса, или назначи свој полно-
мошник, во спротивно ќе и биде назначен привремен 
застапник, што ќе се грижи за нејзините права и инте-
реси до нејзиното појавување или на нејзиниот полно-
мошник. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 647/01. (31091) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1081/2001 од 17.10.2001 година, во регис-
тарска влошка бр. 010795, ја запиша во трговскиот ре-
гистар промената на содружници, управителот и кон-
верзија на Друштвото за трговија на големо и мало 
БАЛИС експорт-импорт Андониос Балис и др. ДОО 
Битола, ул. "Маршал Тито" бб. 

Се врши промена на основачот на фирмата преку 
истапување на постоечките содружници Андониос Ба-
лис, Николаос Пецас, Галинос Лаутарис, Заварас Кон-
стантин и ПАЛМОС А.Е. и пристапување на Тргов-
ското друштво за производство, промет и услуги ВЕ-
РОПОЛУС ДООЕЛ Скопје, ул. "Јане Сандански" б.б. 
со пренесување на уделот. 

Основната главница останува непроменета. 
Наместо досегашниот управител Костадинос Тосу-

нидис кој се брише, се наименува лицето Костантинос 
Теодосијадис. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1081/2001. (27609) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3314/2001, од 19.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042521?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, услуги и производство ШИЈАК експорт-импорт 
ДООЕЛ Неготино ул."Борис Кидрич" бр. 4. 

Се врши основање на Друштво за трговија, услуги 
и производство ШИЈАК експорт-импорт ДООЕЛ. Се-
диштето на друштвото е на ул. "Борис Кидрич" бр. 4, 
Неготино. Основач на друштвото е Верка Шијакова 
од Неготино, со стан на ул."Маршал Тито" бр. 125/11. 
Основачкиот влог на друштвото е во вкупна вредност 
од 156.900,00 денари или 2.600,00 ЕУР. 

Управител на друштвото е лицето Павлинка Јур-
дана од Неготино, со стан на ул." Маршал Тито" бр. 
123/17, која е овластена да го застапува друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ог-
раничувања. 

Друштвото во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските сторени во внатрешниот и надворешни-
от трговски промет одговара со целиот свој имот. Ос-
новачот не одговара за обврските на друштвото. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги обавува 
следните дејности: 01.1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.2, 
01.21, 15.9, 15.91, 15.92, 15.93, 25.24, 26.12, 26.15, 50.10, 
50.30, 51.1, 51.19, 51.3, 51.4, 51.18, 51.70, 52.12, 52.32, 
52.33, 52.48, 52.61, 52.63, 60.22, 60.24, 70.11, 74.84, 85.12, 
85.13, 85.32, 85.32/2. Во надворешнотрговскиот промет 
друштвото ќе ги обавува следните дејности: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот на стоки, реекспорт, ма-
лограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грци-
ја и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3314/2001. (27290) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6156/00, од 17.10.2001 година, во регистарска-
та влошка бр. 02038212?-6-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар уписот на Трговец поединец трафика 
ВИДРА ТП Виолета Миле Ристовска ул."Рузвелтова" 
бр. 2, Скопје. 

Дејности: 52.24, 52.26, 52.25, 52.33, 52.47. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

одговара со целиот свој имот. Виолета Ристовска - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6156/2000. (27291) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3397/2001, од 16.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042604?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ТС-ТРЕЈД ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Скопје, бул."Видое Смилевски Бато" 
бр. 51/2-6. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 
74.20/3, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 63.40, 74.84. 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот на стоки и услуги, 

компензациони работи, реекспорт, туристички услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Содружник: То-
дорче Симонов. Лице овластено за застапување и пос-
редување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет е Тодорче Симонов - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3397/2001. (27292) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3483/2001, од 16.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042690?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ФПИ ДОО Скопје, ул. 
"Народен фронт" бр. 5/4-14. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот на стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет со соседните 
земји, меѓународна шпедиција, туристичко агенциски 
услуги, консигнација, меѓународен превоз на стоки и 
патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Иванов Андреј -
управител без ограничување. Основачи на друштвото 
се: Иванов Андреј од Скопје и Науман Ернст Артур 
Томи од Шведска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3483/2001. (27293) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3651/2001, од 29.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042858?-3-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги ДЕЛФИН-ММ ДОО увоз-извоз ул."Лука 
Геров" бр. 50/3-13. 

Друштво за трговија и услуги ДЕЛФИН-ММ ДОО 
увоз-извоз Скопје ул."Лука Геров" бр. 50/3-13. Скра-
тен назив на фирмата гласи: ДЕЛФИН-ММ ДОО 
увоз-извоз Скопје. Седиште на друштвото е во Скопје 
на ул."Лука Геров" бр. 50/3-13. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности во 
внатрешното работење: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57; откуп на сирова кожа, сточар-
ски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, доби-
ток, живина, јагниња, волна, јајца, печурки, полжави, 



18 декември 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. 99 - Стр. 5265 

желки, водоземци, лековити билки, шумски плодови, 
стара хартија, индустриски отпадоци и друго, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 72.20, 72.30, 72.60, 74.84. Во надворешно-
трговското работење друштвото ќе ги обавува след-
ните дејности: надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, угостителски и туристички услуги, комиси-
они работи, консигнациони работи, посредување и 
застапување во надворешнотрговскиот промет на сто-
ки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител на друш-
твото ќе биде: Никола Михајловски без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3651/2001. (27294) 

63.40, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 
71.21, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени артикли, надво-
решна трговија со непрехранбени артикли, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, застапување на странски правни и физички 
лица, консигнациона продажба, реекспорт-експорт, 
шпедиција, туристички работи во странство, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет 
е Весна Стојановска ул."Анкарска" бр. 31/20 Скопје, 
управител со неограничени овластувања. Основачи: 
Весна Стојановска ул."Анкарска" бр. 31/20, Скопје и 
Даница Николова ул."Козле 1" бр. 28, Скопје. Седиш-
те: ул."Иво Лола Рибар" бр. 72 б лок.1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3552/2001. (27296) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3563/2001, од 24.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042770?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија и услуги СТЕФИП увоз-извоз ДООЕЛ ул."Стојан 
Арсов" бр. 13 А Куманово. 

Се врши основање на Друштво за трговија и услу-
ги СТЕФИП увоз-извоз ДООЕЛ Куманово. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.82, 74.84, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
Србија, реекспорт, застапување на странски правни и 
физички лица, сервис одржување на увезените стоки, 
консигнација, соработка со домашни и странски коо-
перанти и производители, меѓународен превоз на сто-
ки и патници. 

Единствен содружник и управител: Перица Крс-
тевски од Куманово. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3563/2001. (27295) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3552/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042759?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, производство, услуги, туризам и транспорт МЕ-
РИГОНА ДОО експорт-импорт ул."Иво Лола Рибар" 
бр. 72б лок.1, Скопје. 

Дејност: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 18.10, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 45.21/1, 45.21/2, 42.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.30, 60.24, 63.11, 63.30, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3485/2001, од 17.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042692?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
трговија, промет и услуги МИАТО ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул."Ибе Паликуќа" бр. 31. 

Основач: Трипунов Тони од Скопје, ул."Ибе Пали-
куќа" бр. 31. Друштвото е основано со Изјава за ДОО-
ЕЛ на 30.09.2001 година согласно ЗТД. 

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 22.23, 25.12, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12, 65.12/3, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги, застапување на стран-
ски фирми, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. Лице овластено за заста-
пување во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Трипунов Тони од Скопје, управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3485/2001. (27297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 624/2001, од 08.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02039874?-6-06-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТП - Авто-такси 
СААН ТП Борис Јован Петровски ул."Ф. Рузвелт" 
бр. 72/22, Скопје. 

Основач: Борис Петровски од Скопје, ул."Ф. Руз-
велт" бр. 72/22. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Борис Петровски, управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
624/2001. (27298) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3474/2001, од 19.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042681?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ПАЛЛ ДОО експорт-им-
порт бул."Јане Сандански" бр. 60 б/3-5, Скопје. 

Содружници во друштвото се: Полику Саит од 
Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 25/1-24, Балкан Бариш од 
Истанбул и Гурел Ахмет Ирфан од Истанбул Турција. 

Седиштето на друштвото е во Скопје, бул."Јане 
Сандански" бр. 60 б/3-5. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 21.12, 21.22, 21.24, 1.21, 1.24, 
51.25, 51.35, 51.31, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 52.11, 63.40, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнаци-
ја. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, а за преземените обврски одго-
вара со целокупниот свој имот. Балкан Бариш е упра-
вител на друштвото со неограничени овластувања во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3474/2001. (27299) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3633/2001, од 24.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042840?-8-10-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за сценско културни дејности КЛС ДООЕЛ 
Скопје ул."Димитрие Туцовиќ" бр. 12/10. 

Дејности: 22.14, 22.31, 51.43, 51.47, 51.65, 51.70, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 60.24, 63.12, 63.40, 71.34, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. Надворешна тргови-
ја: надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови, застапување и посредување во внатрешнотргов-
скиот промет, застапување на странски правни и фи-
зички лица, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународен транспорт на стоки. 

Единствен содружник на друштвото: Перо Георги-
евски од Скопје. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за своите обвр-
ски одговара со целокупниот свој имот. Лице овласте-
но за застапување и претставување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е 
Бошко Мангаровски од Скопје, управител со ограни-
чени овластувања на износ до 10.000,00 денари, а над 
тој износ со претходна согласност од содружникот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3633/2001. (27300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3547/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042754?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија, угостителство, сообраќај и услу-
ги НИНОЉУБ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ул."Пи-
тарница" бр. 1/1. 

Седиште: Гостивар ул."Питарница" бр. 1/1. Осно-
вач: Илија Нанков од Гостивар ул."Питарница" бр. 
1/1. 

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 01.12/1, 02.01, 02.02, 
14.40, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 25.24, 
26.82, 50.10, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.45, 51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 

52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнација. Неограниче-
ни овластувања, целосна одговорност. Илија Нанков -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3547/2001. (27301) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3561/2001, од 23.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042768?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги ФУНГИС ДООЕЛ 
ул."Разловечко востание" бр. 2 а 1/9, Скопје. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Благоја Дрнков - управител без ограничува-
ња. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување 
и посредување на странски фирми, застапување и пос-
редување во областа на прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11/1, 
01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.33, 
15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.21, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.05. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3561/2001. (27302) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 337/2001, од 15.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 1-70062-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Приватна здравствена орга-
низација-ординација по општа стоматологија "Д-р 
Илија Караманов" Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 
28. 

Назив: Приватна здравствена организација-орди-
нација по општа стоматологија "Д-р Илија Карама-
нов" Скопје, ул."Димо Хаџи Димов" бр. 28. 

Основач: Илија Караманов од Струмица, ул."То-
дор Чучков" бр. 36. 

Дејност: 85.12 - медицинска пракса-ординација по 
општа стоматологија. 

Во правниот промет со трети лица ординацијата 
истапува во свое име и за своја сметка. Целосна одго-
ворност. Илија Караманов - директор без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
337/2001. (27303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3589/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042796?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
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производство, услуги и трговија МОБИ ХАУС ек-
спорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул."Битпазарска" бр. 
56 а, Скопје. 

Дејности: 17.51, 17.52, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 25.21, 
25.24, 26.30, 26.22, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 
28.63, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.45, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 
63.12, 60.24, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30, 63.40, 
92.34, 93.05, 65.12/3, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, коми-
сиона продажба и меѓународен транспорт на стоки и 
патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
преземени во правниот промет друштвото одговара со 
целокупниот свој имот. Овластено лице за застапува-
ње: Сенад Цамовиќ - управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3589/2001. (27304) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3448/2001, од 17.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042655?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, производство и услуги ПАЈО-2001 ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово ул."О. Револуција" бр. 19/2-12. 

Основач: Савиќ Слаѓан од Куманово с. Горно Кој-
наре. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.98/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 
51.33, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, меѓународни аген-
циски работи во туризмот, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Слаѓан Савиќ - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3448/2001. (27305) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3593/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042800?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, градежништво, трговија и услуги КА-
СЕЛАНАЦ Тихомир ДООЕЛ увоз-извоз с. Старо На-
горичане - Старо Нагоричане. 

Основач: Тихомир Николиќ од с. Старо Нагорича-
не. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 

20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 27.42, 
28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.75, 45.11, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.22, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
во областа на прометот со стоки и услуги, застапува-
ње на странски лица, консигнациона и комисиона про-
дажба, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, преземање на градеж-
ни работи во странство, туристички и угостителски ус-
луги во странство, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со сите свои средства. Застапување: 
Николиќ Тихомир - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3593/2001. (27306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3077/2001, од 02.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042284?-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за 
производство, промет и инженеринг КАРБОМАК 
ДОО експорт-импорт Скопје ул."Огнен Прица" бр. 3. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, 
промет и инженеринг КАРБОМАК ДОО експорт-им-
порт Скопје ул."Огнен Прица" бр. 3. Скратен назив: 
КАРБОМАК ДОО експорт-импорт Скопје. Назив на 
латиница: Drustvo za proizvodstvo, promet i inzenering 
KARBOMAK DOO eksport-import Skopje. Назив за стран-
ство: KARBOMAK DOO L.t.d. Skopje. 

Основачи: 1. Димитров Блашко - Скопје, 
ул."Скопска" бр. 15/2-8; 2. Ивановски Јован - Скопје, 
ул."Волгоградска" бр. 5/25; 3. Влачо Мирослав -
Скопје, ул."Коста Новаковиќ" бр. 71/1-43; 4. Глигоров 
Викенти - Скопје, ул."Ѓоре Ѓоревски" бр. 65 а; 5. Ди-
митровски Димитар - Скопје, ул."Социјалистичка Зо-
ра" бр. 80/2-10; 6. Гурчилов Митко - Скопје, ул."Сал-
вадор Аљенде" бр. 6; 7. Ивановски Марјан - Скопје, 
ул."Никола Парапунов" бр. 1/39. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 
02.01, 02.02, 11.20, 13.10, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 
14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.11, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 
15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
25.12, 25.13, 25.21, 26.63, 26.81, 56.82/2, 26.21, 26.25, 
26.70, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20, 31.40, 31.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
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52.50, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 
71.3, 71.33, 71.34, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 
93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, застапување на странски фирми, 
застапување и посредување во прометот на стоки и ус-
луги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, комисиона продажба, продажба на странски 
стоки од консигнациони складови, изведување заврш-
ни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓу-
народниот туризам, инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Овластено лице за 
застапување во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет Глигоров Викенти - управител без ограни-
чувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3077/2001. (27307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3230/2001, од 28.09.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042437?-8-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЈУЛИЈА-Т Јулијана ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."Малешевска" бр. 1/17. 

Дејности во внатрешниот промет се: 15.32, 15.51, 
15.81, 15.85, 15.86, 15.98, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.24, 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 19.30, 24.52, 36.22, 36.63, 50.10, 50.20, 51.16, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05. Дејности во надворешен промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, консигнација, продаж-
ба на стоки во слободни царински продавници, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, 
Југославија и др. земји. 

Основач на друштвото е Јулијана Ристовска од 
Скопје, која воедно е и управител на друштвото во 
внатрешен и надворешен промет, без ограничувања. 
Друштвото во правниот промет со трети лица истапу-
ва во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одгова-
ра со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3230/2001. (27308) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3439/2001, од 22.10.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02042646?-8-09-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на Друштвото за трго-
вија, туризам и услуги ВИДЕОДЕЛТА ДООЕЛ Скоп-
је ул."Партизански одреди" бр. 70-б лок. 22. 

Дејности: 22.14, 22.22, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.36, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.30/1, 71.10, 74.84. Надворешно-
трговско работење: надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Катица Пргова - Велковска - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3439/2001. (27309) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1094 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на воздухопловно-техничкиот персо-
нал во Системот на контрола на летање на Република 
Македонија, со седиште во Скопје, на аеродромот 
Петровец - Скопје во работните простории на Систе-
мот на контрола на летање. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател г-дин Љубе Стаменковски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа за развојот на воздухопловно-тех-
ничката служба од стручен и технички аспект со цел 
за максимална безбедност на воздушната пловидба во 
Република Македонија, да предлага и соработува при 
набавка на нови средства и уреди за безбедност на 
воздухопловството како и да соработува со други 
здруженија од Р. Македонија, со меѓународни здруже-
нија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 10.09.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 137/01. 
(30334) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1137 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани ЕВРО-АТЛАНТСКИ 
КЛУБ НА МАКЕДОНИЈА, со скратено име АТА 
Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Маршал 
Тито" бр. 22-1/15. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промоција на евро-атлантската идеја во 
Република Македонија, задоволување на поединечни-
те и заедничките интереси преку размена на сознанија 
и искуства за евро-атлантските цели и вредности, со-
работка со соодветните клубови од државите во Евро-
па и светот како и размена на искуства и сознанија за 
практично дејствување и влијание на АТА клубовите 
во оформувањето на јавното мислење. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 16.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 
133/01. (30335) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 950 се запишува здружението на гра-
ѓани Друштво за одводнување и наводнување на Ре-
публика Македонија, со седиште во Скопје, на ул. 
"Даме Груев" бр. 14-а. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на афирмација и унапредување на научните и 
стручните достигања кои се однесуваат на одводнува-
њето, наводнувањето и заштитата од поплави и други 
активности во водостопанството и водоснабдувањето 
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важни за развојот на стопанските активности на Ре-
публика Македонија, организирање на научни и 
стручни советувања и семинари како и соработка со 
домашни и меѓународни стручни организации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 20.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г.бр. 
1010/00. (30336) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1054 се запишува здружението на гра-
ѓани Хокејарски клуб "ФАВОРИТ - КИКО" - Скопје, 
со седиште во Скопје, на бул. "Кочо Рацин" бр. 30/17. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Мирче Јаневски. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развој на хокејот, брзо лизгање и умет-
ничко лизгање во градот Скопје и Република Македо-
нија, организира школување и усовршување на струч-
ни кадри на Клубот преку школи, курсеви, семинари и 
предавања, организирање и учество на системот на 
натпреварување во лига за хокеј, брзо лизгање и умет-
ничко лизгање како и соработка со други здруженија, 
претпријатија, сојузи, заедници и организации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 25.06.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 56/01. 
(30337) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1029 се запишува здружението на гра-
ѓани Хокејарски клуб "ЦД КЛУБ МАКИ" - Скопје, 
со седиште во Скопје, на ул. "Лазар Личеновски" бр. 
31-б - лизгалиште ЦД Клуб Маки. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Владимир Начевски од Скоп-
је. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на учество во утврдувањето на основната за-
едничка политика за развој на хокејот, брзо лизгање и 
уметничко лизгање во градот Скопје и Р. Македонија, 
поттикнување, омасовување и развој на хокејот, брзо-
то лизгање и уметничкото лизгање, организирање и 
учество на семинари и советувања, се грижи за здравс-
твена заштита на играчите, учество во системот на 
натпреварување во лига за хокеј, брзо лизгање и умет-
ничко лизгање како и соработка со другите здружени-
ја, претпријатија, сојузи, заедници и организации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 16.05.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 57/01. 
(30338) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под I.З.Г.бр. 402/99 од 20.11.2001 година се утврду-
ва дека програмата и статутот на здружението на гра-
ѓани Македонско археолошко научно друштво, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
12.02.1986 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. 
1140 се запишува здружението на граѓани Македонско 
археолошко научно друштво, со седиште во Скопје, 
на ул. "Курчинска" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г.бр. 
402/99. (30339) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1138 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани "БАМБИ", од Скопје, со 
седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 2. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на подобрување на условите во кои децата 
растат, се развиваат, се едуцираат и се оформуваат ка-
ко здрави и на општеството и на државата корисни 
личности, оспособување за здраво и нормално детство 
на децата од кризните региони во државата, на деца 
без родители и родителска грижа, на деца хендикепи-
рани, и на деца кои се жртви на насилство во семејс-
твото и надвор од него, организирање на мировни хе-
пенинзи, организирање семинари, курсеви, трибини, 
грижа на стари изнемоштени лица како и пружање по-
мош на семејства кои на разни начини се третираат 
како настрадани семејства. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 13.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г.бр. 
186/01. (30340) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1117 се запишува здружението на гра-
ѓани Кугларски клуб "18 Август" - Скопје, со седиште 
во Скопје, на ул. "Дом на АРМ" - Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на омасовување и развој на кугларскиот 
спорт, вклучување на работните луѓе и граѓаните а 
особено на младината во спортската и спортскорекре-
ативната активност во кугларскиот спорт, учество на 
државни и меѓународни натпревари како и соработка 
со своите асоцијации, сродни клубови и други клубови 
и асоцијации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 10.10.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 664/99. 
(30341) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1134 се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за Менаџмент на Конфликти, со скрате-
но име ЦМК, со седиште во Скопје, на ул. "Радика" 
бр. 1-3/10. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на придонес кон градење мир и стабилна де-
мократска заедница на сите граѓани, заснована врз 
принципите на владеењето на правото и социјалната 
благосостојба, преку промовирање на вредностите на 
демократијата, човекови права, толеранција, интер-
културализам, мир и мирно решавање на конфликти, 
организирање курсеви, семинари, работилници, преда-
вања, културни и спортски манифестации како и обез-
бедување и размена на информации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 08.11.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 
142/01. (30342) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. З.Г. бр. 360/99 од 01.10.1999 година, се 
утврдува дека програмата и статутот на здружението 
на граѓани Фудбалски сојуз на Македонија, со скрате-
но име ФСМ, со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 02.12.1984 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. 
482 се запишува здружението на граѓани Фудбалски 
сојуз на Македонија, со скратено име ФСМ, со седиш-
те во Скопје, на ул. "8-ма Ударна Бригада" бр. 31-а, 
кое го застапуваат г-дин Ламбе Арнаудов - претседа-
тел на сојузот, г-дин Михаил Пановски - потпретседа-
тел на сојузот и г-дин Илија Атанасовски - генерален 
секретар на сојузот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 360/99. 
(30343) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1132 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани за обнова на стари цркви и 
манастири и за градење на нови цркви и манастири на 
Република Македонија, со седиште во Скопје, во Црк-
вата "Свети Атанасие" Ѓорче Петров. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на обнова на цркви и манастири на Републи-
ка Македонија и изградба на цркви и манастири на Р. 
Македонија во соработка со Македонската православ-
на црква како и соработка со слични здруженија во 
правецот за обнова на стари цркви и манастири и из-
градба на нови цркви и манастири на Република Маке-
донија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 
145/01. (30344) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 1144 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на сопственици на деловен простор 
ДТЦ "ПАЛАТА - КУЗМАН" Скопје, од Скопје со се-
диште во Скопје, на ул. "Митрополит Теодосиј Голо-
ганов" бр. 28. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување и развивање на работењето 
на деловниот објект, ги помага, претставува и зашти-
тува интересите на своите членови, контактира со 
надлежни органи и институции за остварување на за-
конските права и обврски како и остварува контакти 
за одржување на хигиената во деловниот објект и не-
говата околина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 27.11.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г.бр. 
198/01. (30345) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I Л. бр. 167/01 од 05.11.2001 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПРОТУС" ЦО Ку-
маново, ул. "11-ти Ноември" бр. 105, со жиро сметка 
40900-601-6163. 

За ликвидатор се определува лицето Горѓевиќ Пред-
раг од Куманово, ул. "11-ти Ноември" бр. 105. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на пос-
лед-ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31265) 

Ликвидаторот Гордана Стефановска од Скопје, ул. 
"Владимир Комаров" бр. 20/29 запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. Трег. бр. 3676/01 објавува дека Друштвото 
за транспорт, производство, услуги и трговија 
БЕКИРИ ТРАНС Ферит ДООЕЛ експорт - импорт с. 
Требиште, Ростуште со жиро сметка 41510-601-47324 
отворена при ЗПП - Филијала, Гостивар е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази. 

Од ликвидаторот. (31270) 

Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, запишан 
во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П. Трег. бр. 02033334?-8-01-000, 
објавува дека друштвото за транспорт и трговија БСС 
СЕЗГИН СЕЗГИН ДООЕЛ с. Мелница општина 
Чашка, со жиро сметка 41600-601-75320 отворена при 
ЗПП Филијала, Велес е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази. 

Од ликвидаторот. (31271) 

Ликвидаторот Зоре Дамчески од Скопје, запишан во 
Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скоп-
је, со решение П. Трег. бр. 3483/01 објавува дека 
Друштвото за производство и услуги "МЕТАЛЕЛЕК-
ТРО" СЗ ДОО увоз - извоз ул. "Тодор Чангов" бр. 
17/29 Скопје, со жиро сметка 40100-601-465321 отворе-
на при ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (31367) 

Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 58/4 тел. 454-808, запишан во Судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. Трег. бр. 3543/01 објавува дека Друштвото 
за производство, промет и услуги БУМБАР -
ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40110-601- 
469839 отворена при ЗПП - Филијала, Скопје е во лик-
видација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава. 

Од ликвидаторот. (31374) 

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. 
Вукмировиќ" бр. 11 запишан во Судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
Трег. бр. 2201/01 објавува дека Друштвото за трговија 
и услуги "ВИДЕО ЛУКС" М. Божидар и други ДОО 
увоз - извоз со жиро сметка 40100-601-462474 отворена 
при ЗПП Филијала, Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (31269) 

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, ул. 
"Бриселска" бр. 14 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1891/01 објавува дека Друштвото за производство, 
услуги и промет на големо и мало "ДАКА ПРОМ" 
Аиша и други ДОО увоз - извоз Скопје, ул. "Чаирска" 
бр. 89, со жиро сметка 40100-601-57593 от-ворена при 
ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази. 

Од ликвидаторот. (31375) 
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Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, ул. 
"Бриселска" бр. 14 запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. 
бр. 1983/01 објавува дека Друштвото за производство, 
транспорт и промет на големо и мало ЕФЕСТ Исмет 
ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, ул. "Цон Кенеди" бр. 5/1- 
12, со жиро сметка 40100-601-227919 отворена при 
ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази. 

Од ликвидаторот. (31376) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. 
бр. 719-3-7 нива од 2 класа на м.в. "Тупановец" во по-
вршина од 4934 м2 заведена во П.Л. бр. 119 за К.О. 
Врапчиште сопственост на Стрезоски Марко Вели-
мир од с. Врапчиште за купопродажна цена од 
260.000,00 (двестотини шеесет илјади денари). 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј 
"Братство" бр. 5-А. (30471) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
во КО Црнобуки заведено во ПЛ бр. 328, КП број 3085 
м. викано "Шерорница" нива класа 2 со површина од 
5047 м.кв., сопственост на Темелковски Илија и Те-
мелковски Димитрија од Битола. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставу-
ваат до продавачот Темелковски Илија од Битола, ул. 
"Карпош", зграда 5-6/17. (30472) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 
4801, план 14, скица 76, м.в. "Чаир", класа 3 со повр-
шина од 3613 м2, сосопственост на по 1/4 идеален дел 
на Чучанов Илија, Стојковска Марика, Чучанов Ди-
митар и Зафирова Милица од Гевгелија за цена од 
100.000,00 денари. 

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

(30473) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП.2199, 
план 9, скица 34, м.в. "Ставката", класа 3 со површина 
од 205 м2, во КО Гавато, сопственост на Манев Атанас 
од Гавато за цена од 3.150,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите 
за прифаќање на понудата да се достават до нотарот 
Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. 

(30474) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 3623/2, план 12, на место викано "Веле Поле", 
нива шестта класа, со вкупна површина од 821 м2, во 
К.О. Кучково, сопственост на Атанас Трпковски од 
Скопје, според ПЛ. бр. 420 за КО. Кучково за цена од 
90,00 денари за метар квадратен. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 
10-а, локал 2, Скопје. 
(30421) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та кла-
са, со вкупна површина од 740 м2, што се наоѓа на КП 
1013/9, и нива од 6-та класа со вкупна површина од 675 
м2, што се наоѓа на КП 1013/10, план 5, скица 11, м.в. 
"Чупријан", КО Батинци, сопственост на Османовски 
Јусуф Рамадан од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 
(ДТЦ "Стара Рампа"). (30535) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци, 
КП. бр. 3541, план 004, скица 004, место викано "Крс-
тот", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 
1.171м2; сопственост на Добре Мукаетов од Кавадар-
ци, евидентирано во Имотен лист бр. 2216, издаден од 
Државен завод за геодетски работи - Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (30666) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Долни Дисан. Парцела бр. 1622/2 во место 
викано "Белград" интензивно лозје со површина од 
5601 м2 во катастарска општина Долни Дисан. 

Сопственост на Ристов Митко од Кавадарци, ул. 
"Блажо Алексов" бр. 25. Цена на продажба 50.800,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (30668) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник. Парцела бр. 1249/3 во место вика-
но "Ширина" интензивно лозје со површина од 3535 м2 

во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на 
Цветков Анѓел од Неготино, ул. "Браќа Миладинови" 
бр. 17. Цена на продажба 85.520,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 138. (30669) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Тимјаник. Парцела бр. 1274/1 во место вика-
но "Ширина" интензивно лозје со површина од 3534 м2 

во Катастарска општина Тимјаник. Парцела бр. 1274/2 
во место викано "Ширина", нива со површина од 6.800 
м2 во КО Тимјаник, сопственост на Стојчев Игнат од 
Неготино, ул. "11 Октомври" бр. 56. Цена на продаж-
ба 136.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (30670) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ново се-
ло, сопственост на Таневски Љубе до Велес, ул. "Иг-
манска" бр. 137 и тоа: култура нива, 4-та бонитетна 
класа, со површина 10000м2, на КП број 2, план 23, ви-
кано место "Чешма" и култура нива, 5-та бонитетна 
класа, со површина од 1000м2, на КП бр. 2/2, план 23, 
викано место "Чешма", заведена во Поседовен лист 
бр. 104 КО Ново село, за купопродажна цена од 500 
ДЕМ (петстотинигермански марки) во денарска про-
тиввредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со се-
диште на ул. "Панко Брашнар", бр. 6, во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купавање на 
напред наведеното земјоделското земјиште. 

(30671) 

Се продава земјоделско земјиште: КО "Палику-
ра", КП.бр. 1048/1, план 009, скица 047, место викано 
"Горна Лака", култура-пасиште, класа 3, со вкупна по-
вршина од 2.460м2 и КО Паликура, КП. бр. 1049, план 
009, скица 047, викано место "Горна Лака", култура-
пасиште, класа 3, со вкупна површина од 699м2, сопс-
твеност на Јано Димов од с. Паликура, Кавадарци, 

евидентирано во Имотен лист бр. 264, издаден од Др-
жавен завод за геодетски работи, Одделение за пре-
мер и катастар Кавадарци, за цена од 48.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (30672) 

Сопственикот Адемов Мурат од Скопје, с. Студени-
чани бр. 88, својата недвижност - нива 3 класа, со 
површина од 3278м2 во м.в. "Чингла" на КП. бр. 3581 
КО Студеничани според ПЛ. бр. 101, го продава за 
200,00 денари 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парце-
ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир Скопје, 
ул. "2 - ра Македонска Бригада"бр. 54. (30805) 

Сопствникот Бајрами Амди и Бајрами Зекирија од 
Скопје, с. Студеничани својата недвижност - нива 3 
класа, со површина од 1489м2 во м.в. "Чингла" на КП 
бр. 3579 КО Студеничани според ПЛ бр. 96, го прода-
ваат за 200,00 денари 1м2. 

Се повикуваат сопствениците на граничните парце-
ли чие земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје 
ул. "2 - ра Македонска Бригада" бр. 54. (30879) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Лисиче, 
сопственост на Даљанков Кирил од Велес, ул. "Панко 
Брашнар" бр. 6 и тоа 26/60 идеален дел од култура лоз-
је, 3 бонитетна класа, со површина 1700м2, култура 
нива, 6-та бонитетна класа со површина од 700м2 и 
култура нива, 6-та бонитетна класа со површина од 
200м2, сите на КП бр. 26, план 15, во место викано 
"Блаце" заведен во ПЛ бр. 675 КО Лисиче, за купопро-
дажна цена од 300 ДЕМ во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до нотарот Елена 
Мартинова од Велес, ул. "Маршал Тито" бб. 

Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани 
за купување на напред наведеното земјоделско зем-
јиште. (30894) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 
бр. 3372, м.в. "Краиште" класа 2, со површина од 
1480м2, нива на КП бр. 3373 м.в. "Краиште" класа 4, со 
површина од 38м2, лозје на КП бр. 3375 м.в. "Краиш-
те" класа 4, со површина од 18м2 и лозје на КП бр. 
3376 м.в. "Краиште класа 3, со површина од 2341м2, за 
цена од 100.000,00 денари, заведено на ИЛ бр. 972 за 
КО Кавадарци 1 вон сопственост на Лазо Еленов од 
Кавадарци, ул. "Мирче Ацев" бр. 14. 
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Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил 
Грков од Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во 
спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (30896) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб 
Кавадарци. (30905) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 
860, м.в. "Нитчево Ротче" класа 4, со површина од 650м2 

нива на КП бр. 861 м.в. "Нитчево Ротче" класа 4, со 
површина од 600м2 и нива на КП бр. 862, м.в. "Нитчево 
Ротче" класа 4, со површина од 720м2, за цена од 25.000,00 
денари, заведено на ИЛ бр. 297 за КО Паликура, 
сопственост на Ванчо Јованов од с. Пали-кура Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те, право на првенство на купување имаат заеднички-
те сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ" до нотарот Кирил Гр-
ков од Кавадарци, ул. "7-ми септември" бр. 41. Во 
спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (30898) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Сирково, КП 
бр. 1142/2 план 64, скица 506, м.в. "Долна Ограда" кул-
тура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.797м2 во 
сопственост на Стево Стојановиќ од с. Сирково, Кава-
дарци, видно од ПЛ бр. 76 издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во " Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (30907) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 
6490, план 012, скица 012 м.в. "Мали Уши" класа 3, со 
површина од 8068м2 за цена од 120.000,00 денари, заведено 
во ИЛ бр. 4384 за КО Кавадарци 1 вон сопст-веност на 

Ѓура Камчева од Кавадарци, ул. "Цветан Димов" бр. 7-2/4. 
Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-

те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил 
Грков од Кавадарци, ул. "7-ми септември" бр. 41. Во 
спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (30900) 

Се продава 1/4 идеален дел од земјоделско земјиште 
- нива на КП бр. 1355, план 17, скица 21, м.в. "Караор-
ман" класа 2, со површина од 1935м2 сопственост на 
Чонов Димитар од Београд - СРЈ за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во 
Гевгелија. (30910) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП 
бр. 1009/5. план 69, скица 616, м.в. "Посмандоље" кла-
са 3, со површина од 4730м2 за цена од 90.000,00 денари 
заведено во ПЛ бр. 347 за КО Сопот, сопственост на 
Горѓи Трајчев од с. Сопот Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои грани-
чат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил 
Грков од Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во 
спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за 
купување. (30902) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
260, план 9, скица 39, м.в. "Бучевник" класа 3, со повр-
шина од 1733м2 во КО Давидово, сопственост на Ни-
коловски Живко од Велес, за цена од 500 ДЕМ во де-
нарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во 
Гевгелија. (30911) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бошава, 
КП. бр. 16/9, план 44, м.в. "Село" со вкупна површина 
од 190м2, сопственост на Горѓи Горѓев од Неготино, 
евидентирано во ПЛ бр. 41, издаден од Државен завод 
за геодетски работи, Одделение за премер и катастар 
Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа; ливада на 
КП бр. 1127 дел 1 на м.в. "Рамник", класа 3. со повр-
шина од 1245м2, заведена во ПЛ бр. 1007 за КО Езере-
ни, сопственост на продавачот Мушаревска Косте На-
да од Охрид, за цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (30916) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на 
КП бр. 819 во м.в. "Рамник" класа 8, со површина од 
1834м, заведен во ПЛ бр. 694 за КО Езерени, сопст-
веност на продавачот Тасевски Косте Владе од 
с.Дрмени, Ресен за цена од 25.000,00 денари. 
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 6, Ре-
сен. (30942) 

Сопственикот Христова Родна од Скопје, ул. "Мето-
ди Митевски" бр. 11/6-1 својата недвижност - 1/3 од па-
сиште 4 класа , со површина од 827м2 во м.в. "Куки-
не "КП бр. 5395, КО Кучевиште и нива 5 класа, со 
површина од 568м2 во м.в. "Кукине" КП бр. 5396 КО 
Кучевиште според ПЛ бр. 1479, го продава за 100,00 
денари 1м2. 

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на 
граничните парцели чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир Скопје, 
ул. "2-ра Македонска Бригада" бр. 54. (31200) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Дреново, 
Кавадарци, КП-1037, план 005, скица 013, викано мес-
то "Бачовица", култура-шума, класа - 4 со вкупна по-
вршина од 1.440 м2, во сопственост на Страшо Здрав-
ков, од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 623, за 
цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (31094) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште 
на К.П. 721 на место викано "Село" кл.4 во површина 
од 685 м2, заведено во поседовен лист бр. 18 за К.О. 
Горно Дупени, сопственост на продавачот Павловска 
Мите Дана од Ресен, за цена од 50.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова "бр. 67, Ре-
сен. (31095) 

Се продава земјоделско земјиште: КО Ресава, КП. 
бр. 2110, план 008, скица 020, место викано "Чаковец", 
култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 3.359 
м2, во сопственост на Трајче Камчев, од Кавадарци, 
видно од Имотен лист бр. 574 издаден од Државен за-
вод за геодетски работи, Одделение за премер и ка-
тастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседи чие земјиште граничи со земјиште-
то кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (31096) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 81, 
план 10, скица 14, мв "Калуцково", класа 6 површина 
од 510 м2, шума на КП. 82, план 10, скица 14 мв "Ка-
луцково", класа 6 со површина од 810 м2, нива на КП. 
83, план 10, скица 14 мв "Калуцково", класа 6 со повр-
шина од 8639 м2, интензивно лозје на КП. 84/1, план 
10, скица 14 мв "Калуцково", класа 4 со површина од 
1378 м2, нива на КП. 84/2, план 10, скица 14 мв "Калуц-
ково", класа 6 со површина од 1002 м2, во КО Јосифо-
во, сосопственост на Трајков Јован, од Валандово, 
Трајков Фено, од Гевгелија и Трајков Горге, од Валан-
дово за вкупна цена од 28.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 6, Гевге-
лија. (31097) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 
2027/2, план 36, скица 78, мв "Под Калуцково", класа 4 
со површина од 6665 м2, интензивно лозје на КП. 
2027/3, план 36, скица 78, мв "Под Калуцково", класа 2 
со површина од 3550 м2, нива на КП. 2027/4, план 36, 
скица 78, мв "Под Калуцково", класа 5 со површина 
од 1900 м2, КО Градец и интензивно лозје на КП. 757, 
план 10, скица 29, мв "Под Калуцково", класа 4 со по-
вршина од 1065 м2 , нива на КП.758, план 10, скица29, 
мв "Под Калуцково", класа 4 со површина од 6612 м2, 
нива на КП. 759, план 10, скица 29, мв "Под Калуцко-
во", класа 4 со површина од 7315 м2, нива на КП. 894, 
план 11, скица 66, мв "Над Насип", класа 1 со површи-
на од 2900 м2, нива на КП. 895 план 11, скица 66, мв 
"Над Насип", класа 1 со површина од 2600 м2, нива на 
КП. 896, план 11, скица 66, мв "Над Насип", класа 1 со 
површина од 2902 м2, во КО Јосифово, сопственост на 
Пилиповиќ Јован, од Јосифово за вкупна цена од 
81.050,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 6, Гевге-
лија. (31098) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива КП 136, 
класа 6, на мв"Бранејнца" со површина од 4588 м2 заведе-
ни во ПЛ 61 КО Покрвеник сопственост на Темелковски 
Ставре од Скопје, со стан на ул. "Атинска" бр. 25/25, а 
вредноста на земјиштето изнесува 30.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање да се достават до нотарот 
Мексуд Максуд од Ресен, ул."Ленинова" бр. 67. 

(31141) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Демир Капија. Една идеална половина од 
Парцела број 3761 во место викано "Церот" нива со 
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површина од 3449 м2 во Катастарска општина Демир 
Капија. Сопственост на Николов Петре од Демир Ка-
пија ул."Тиквешка" бб. Цена на продажба 45.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници 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 РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достава-
ат до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Ти-
то" бр. 138. (31238) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Пепелиште. Парцела број 1577/3 во место 
викано "Мостиште" интензивно лозје со површина од 
3205 м2 во Катастарска општина Пепелиште. Сопстве-
ност на Јаков Трајанчо од Неготино ул."Даме Груев" 
бр. 106. Цена на продажба 77.530,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници 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 РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достава-
ат до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Ти-
то" бр. 138. (31242) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Курија. Парцела број 284/6 во место викано 
"Над село" лозје со површина од 5331 м2 во Катастар-
ска општина Курија. Сопственост на Златев Голуб од 
Кавадарци ул."Јован Сеизов" бр. 35. Цена на продаж-
ба 112.860,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твеници 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 РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достава-
ат до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Ти-
то" бр. 138. (31244) 

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

Пасош бр. 1093067 на име Златков Гоце, ул. "Мисо 
Ародов" бр. 19, Кочани. (31294) 

Пасош бр. 1286062 издаден од УВР - Кочани на име 
Дејанов Борче, с. Соколарци, Кочани. (31295) 

Пасош бр. 1058776 на име Темков Марјанчо ул. "К. 
Спанџов" бр. 17-б, Кавадарци. (31296) 

Пасош бр. 1218285 издаден од УВР - Скопје на име 
Бојан Туфекчиевски, ул. "А. Мартулков" бр. 33, 
Скопје. (31339) 

Пасош бр. 1605705 издаден од УВР - Скопје на име 
Деан Митров, ул. "А. Македонски" бр. 10-а , Скопје. 

(31340) 
Пасош бр. 1164064 издаден од УВР - Скопје на име 

Тодосовски Јорданчо, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 35, 
Скопје. (31341) 

Пасош бр. 213763 издаден од УВР - Скопје на име 
Апостол Пандилов, ул. "Даме Груев" бр. 7/6-22, Скоп-
је. (31342) 

Пасош бр. 1081703/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Исмаил Кенан, ул. "Виничка" бр. 20, Скопје.31344 

Пасош бр. 394439/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Живковиќ Верка, бул. "АСНОМ" бр. 38/29, Скопје. 

(31346) 
Пасош бр. 1250660 издаден од УВР - Гостивар на име 

Салиу Мирзет, с. Градец - Неготино Полошко, Гости-
вар. (29926) 

Пасош бр. 1570888/01 издаден од УВР-Тетово на име 
Кироски Славко, с. Лешок, Тетово. (31343) 

Пасош бр. 1514779/01 издаден од УВР-Скопје на име 
Фатмир Аметовски, ул. "Дижонска" бр. 19/21, Скопје. 

(31474) 
Пасош бр. 1058590 издаден од УВР - Скопје на име 

Хусеин Курта, ул."Јуриј Розентал" бр.22, Скопје.31561 
Пасош бр. 792880/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамо Исен, ул. "Дижонска" бр. 25, Скопје. (31562) 
Чекови од тековна сметка бр. 08946974 со бр. 005000- 

4-842535 издаден од Комерцијална банка АД Скопје, 
на име Дубровски Георги, Скопје. (31362) 

Чекови од тековна сметка бр. 14259133 од бр. 270486 
до 270494 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ангелески Владимир, Скопје. (31312) 

Чекови од тековна сметка бр. 13303681 со бр.5551134 
и 5551133 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Арсовски Слаѓан, Скопје. (31477) 

Чекови од тековна сметка бр. 3709874 од бр. 5179064 
до 5179077 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Ѓориќ Олга, Скопје. (31529) 

Чекови од тековна сметка бр. 06972329 со бр. 
0003006007298 и бр. 0050002977778 издадени од Комер-
цијална банка АД Скопје на име Кузмановски Андри-
ја, Скопје. (31567) 

Работна книшка на име Горгиева Јасмина, Радовиш. 
(31284) 

Работна книшка на име Костадинов Горан, Штип. 
(31292) 

Работна книшка на име Живковиќ Верка, Скопје. 
(31357) 

Работна книшка на име Лазар Петров, Скопје. 31358 
Работна книшка на име Боцевска Анета, Скопје. 

(31359) 
Работна книшка на име Хусеин Себајдин, Скопје. 

(31377) 
Работна книшка на име Рамија Ајетовиќ, Скопје. 

(31388) 
Работна книшка на име Леши Фарук, с. Радолишта, 

Струга. (31548) 
Работна книшка на име Василеска Ирена, Тетово. 

(31568) 
Воена книшка на име Димче Темелков, ул. "Петре 

Алчев" бр. 22, Велес. (31288) 
Воена книшка на име Ристовски Дејан, с. Каласлари 

, Велес. (31291) 
Воена книшка на име Бари Сулиманов, ул. "Б. 

Единство" бр. 63, Виница. (31305) 
Свидетелство на име Страхиниќ Илија, ул. 8-ми Сеп-

тември" бр. 121, Радовиш. (31283) 
Свидетелство за 5 одделение на име Таировски Кам-

бер Сеад, Велес. (31286) 
Свидетелство за 5 одделение издадено од ПОУ с. 

Мелница на име Таировски Сулејман Камбер, с. 
Мелница, Велес. (31287) 

Свидетелство на име Самет Мустафи, с. Черкеско 
село, Куманово. (31290) 

Свидетелство на име Наскова Анита, с. Проевце, 
Куманово. (31293) 

Свидетелство на име Нехат Јашари, с. Черкези, Ку-
маново. (31304) 

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ЕТУЦ 
"Михајло Пупин" Скопје на име Трпески Благојче, 
Скопје. (31364) 

Диплома на име Лена Спасова, Кочани. (31282) 
Диплома за 3-та година издадена од ЕМУЦ "Никола 

Тесла"-Скопје на име Макешоски Игор, Скопје. 31360 
Лична карта на име Горѓи Ристов, ул. "Ленинова"бр. 

3/3/17, Велес. (31289) 
Уверение за завршен 1 степен издадено од Економс-

ки факултет - Скопје на име Саровска Мирјана, Ско-
пје. (31363) 

Девизна штедна книшка бр. 1430401020886 издадена 
од Охридска банка АД Охрид на име Ристе Мешко-
ски, ул. "Климентска" бр. 10, Охрид. (31285) 

Индекс бр. 35270 издаден од Правен факултет-
Скопје на име Димова Ана, Скопје. (31566) 
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Даночна картичка бр. 4030994149572 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име "Бубе", Скопје. (31347) 

Даночна картичка бр. 4030998348642 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име ФННС, Скопје. (31379) 

Даночна картичка бр. 0036645 на име "ГОТЕН" 
ловно риболовно друштво, Радовиш. (31473) 

Даночна картичка бр. 4030989239970 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Ипитт, Скопје. (31475) 

Даночна картичка бр. 5030998190945 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Мини маркет "Пуца", 
Скопје. (31480) 

Даночна картичка бр. 4030998344221 издадена од Уп-
рава за приходи Скопје на име Компанија Самојлик, 
Скопје. (31522) 

Даночна картичка бр. 4030990186198 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ТОМАС ИНТЕР ТРЕЈД", 
Скопје. (31563) 

Даночна картичка бр. 4030991115472 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ТЕХНО ПРОЕКТ", Скопје. 

(31564) 
Даночна картичка бр. 4030968259564 издадена од Уп-

рава за приходи на име АД "29-ти НОЕМВРИ", Ско-
пје. (31565) 

Даночна картичка на име "ИНГ ПОЛОЗАНИ" 
ДООЕЛ, Струга. (31280) 

Даночна картичка на име "САТ" ДООЕЛ, Струга. 
(31281) 

Даночна картичка на име "АЛМА ТЕКСТ" ДОО 
ЕЛ, Охрид. (31297) 

Даночна картичка на име "ШОНА", Радовиш. 31298 
Даночна картичка на име Саша Ангелович, с. Таба-

новце, Куманово. (31299) 
Даночна картичка на име Садфет Османи, ул. "Или-

ј е с к а " бр. 17, Куманово. (31300) 
Даночна картичка на име "БЛЕНД" Мите Ристов, 

Радовиш. (31301) 
Даночна картичка бр. 402399810080 на име Јованов 

Зоран, с. Лубница, Радовиш. (31302) 
Даночна картичка бр. 4030990138681 издадена од Уп-

рава за приходи на име "ИНТЕРИНЖИНЕРИНГ", 
Скопје. (31348) 

Даночна картичка бр. 5030000206770 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП "СКУДЕТО",Скопје. 31349 

Даночна картичка бр. 4030000385540 издадена од Уп-
рава за приходи на име "17-ти Ноември" ДООЕЛ, 
Скопје. (31350) 

Даночна картичка бр. 4030991187600 издадена од Уп-
рава за приходи на име "ВИТАНОС", Скопје. (31351) 

Даночна картичка бр. 5030985115588 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТП "КАЈ СЕРДАРОТ", Ско-
пје. (31352) 

Даночна картичка бр. 5030983115920 издадена од Уп-
рава за приходи на име "БИФЕ ДЕЛФИНА", Скопје. 

(31354) 
Даночна картичка бр. 4030995133378 издадена од Уп-

рава за приходи на име "МАКИС СТЕМ ИНЖИНЕ-
РИНГ", Скопје. (31355) 

Даночна картичка бр. 4030993186830 издадена од Уп-
рава за приходи на име Компанија "ЈОВАНОВСКИ", 
Скопје. (31356) 

Даночна картичка бр. 4030997350694 издадена од Уп-
рава за приходи на име Фед нез.канд.за градеж.и 
дрв.индуст.на Македонија, Скопје. (31365) 

Даночна картичка бр. 4030995235626 издадена од Уп-
рава за приходи на име ТДПУ " ГОМАНИКО" ДОО 
ЕЛ, Скопје. (31385) 

Даночна картичка бр. 4030994269217 издадена од Уп-
рава за приходи на име ЗОСОГА "ШОПОВ", Скопје. 

(31386) 
Даночна картичка бр. 4030000383547 издадена од Уп-

рава за приходи на име "АГРЕКС" ДООЕЛ, Скопје. 
(31387) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот 
за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
финансии објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Минис-

терството за финансии на Република Македонија, со 
седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобнос-
та (претквалификација) на понудувачите како можни 
носители на набавка, односно, на изведба на: 

- Градежни, градежно-занаетчиски и инсталатер-
ски работи на објектот на Министерството за финан-
сии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка), и 
тоа пооделно: 

- Подополагачки и керамичарски работи; 
- Монтажни преградни ѕидови од гипс картон на 

метална потконструкција; 
- Спуштени плафони; 
- Столарски работи; 
- Молеро-фарбарски работи; 
- Водовод и канализација; 
- Останати градежни и градежно-занаетчиски ра-

боти. 
Предметот на набавката е делив. 
1.3. На Ограничениот повик има право да достави 

пријава секое заинтересирано домашно и странско 
правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење 
на дејноста која е предмет на набавка. 

1.4. Право да достават пријава имаат и група на по-
нудувачи кои склучиле договор за деловно техничка 
соработка, но во тој случај секој од понудувачите е 
должен да ја достави потребната документација која 
задолжително треба да се приложи кон пријавата, а 
која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас. 

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без 
присуство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Министерството за финансии на РМ има пот-

реба од претходно утврдување на подобноста на пону-
дувачите (претквалификација), преку документација 
врз основа на која ќе се оцени способноста на понуду-
вачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката - извед-
ба на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатер-
ски работи на објектот на Министерството за финан-
сии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка). 

3. ПОТРЕБА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки, за: 

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, 
седиште, овластено лице, телефон, факс); 

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за 
изминатите 3 (три) години; 

3.3. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- расположиви залихи од репроматеријали со кои 

располага понудувачот; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
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3.4. Економско-финансиски бонитет издаден од 
Централниот регистар согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет (" Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување 
на Правилникот за содржината на документот за бо-
нитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98); 

- Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице, треба да биде доставен согласно со 
член 22 став 3 од Законот за јавни набавки; 

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), 
не постара од шест месеци од денот на издавањето; 

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци) не постаро од 
шест месеци од денот на издавањето; 

3.7. Извод од судска регистрација на дејноста (ком-
плет, а во влошката 3 од Изводот дејноста која е пред-
мет на набавката да биде заокружена); 

3.8. Список на изведени работи од ист вид во пос-
ледните 3 (три) години со назначување на вкупната 
вредност на работите и инвеститорите (референтна 
листа); 

3.9. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за изведување на работите кои се 
предмет на набавка (дипломи, сертификати и сл.); 

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од 
домашни и меѓународни институти) дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија. 

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презента-
циски материјал, за одреден вид на работа (доколку 
располага); 

Бараните документи треба да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на 
дејноста кој може да се достави како копија. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документа-
цијата) изнесува 36 дена сметано од денот на објавува-
њето на огласот на Ограничениот повик бр. 4/01. 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Министерството за финан-
сии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат 
изработени според барањата на овој повик како и 
оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да 
бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол тре-
ба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој 
ограничен повик. ковертите не треба да содржат ни-
какви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат 
понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме 
Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Ми-
нистерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 ча-
сот секој работен ден). Дополнителни информации на 
112-158. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за здравство објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 10-2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на Ограничениот повик број 10- 

2001 е Министерството за здравство, со седиште на ул. 
"50-та Дивизија" бр. 6. 

1.2. Предмет на повикот е прибирање на докумен-
тација за претходно утврдување на подобност на пону-
дувачите, како можни носители за набавка на хипер-
барна комора за потребите на ЈЗО Клинички центар -
Скопје. 

1.3. Набавката не е делива. 
1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и 

тие треба да бидат нумерирани според следниот ре-
дослед: 

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која 
понудувачот се пријавува за набавка и инсталирање на 
хипербарна комора. 

2.2. Генерална информација за понудувачот со по-
датоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 

2.3. Извод од судската регистрација на понудува-
чот, согласно Законот за трговски друштва. 

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудува-
чи треба да приложат документ за бонитет кој го из-
дала институцијата за платен промет согласно член 5 
од Правилникот за содржината на документот за бо-
нитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските по-
нудувачи - согласно член 22, став 3 од Законот за јав-
ни набавки. Документот за бонитет треба да биде ори-
гинал или заверена копија, верна на оригиналот. 

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека за 
него нема судска забрана за вршење на дејноста. 

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена 
постапка за стечај и ликвидација. 

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведе-
ни работи и евентуално моментално присуство на ва-
ков вид на работа. 

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.9. Доказ на кадровска опременост за изведување 
на вакви работи. 

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на 
аванс во висина од 30% од вредноста на инвестиција-
та. 

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да 
обезбеди банкарска гаранција, заради обезбедување 
на исполнување на договорот во висина од 5% од 
вредноста на договорениот износ. 

2.12. Други информации за кој понудувачот смета 
дека се битни за неговото претставување. 

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПО-
НУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот. 
3.2. Економско-финансиски бонитет. 
3.3. Техничка опременост. 
3.4. Кадровска опременост. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Целокупната документација се доставува во 
затворено плико, на кое не предната страна треба да 
стои: "не отворај". 

4.2. Ограничениот повик трае заклучно со ден 
08.01.2002 година, кога и пријавите треба да бидат 
пристигнати / предадени во архивата на Министерс-
твото за здравство, а отворањето на пријавите ќе се 
изврши на 09.01.2002 година во 11,00 часот во просто-
риите на Министерството за здравство. 

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги дос-
тават на следната адреса: Министерство за здравство, 
ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисијата за 
јавни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и 
+389-02-227-201. 
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4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на 
пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за здравство, без 
присуство на понудувачите. Понудувачите што ќе би-
дат претквалификувани ќе бидат поканети да ја по-
дигнат тендерската документација и да достават своја 
понуда. 

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок, како и оние што не се изработени спо-
ред барањата на ограничениот повик нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7370/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавка е канцелариски мебел, за 

потребите на Ј З О Клинички центар - Клиниката за 
алергологија и пулмологија - Скопје. 

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

4. Право на учество имаат сите правни лица во Ре-
публика Македонија. 

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

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

7. Понудата не е делива. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- производител, земја на потекло на мебелот; 
- цена во денари со вклучена монтажа и сите да-

вачки; 
- начин, услови и рок на плаќање. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

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

3. Извод од регистрација на дејноста. 
4. Список (референца) со главни и слични испора-

ки во претходниот период. 

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

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул."50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
27.12.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот како битен предуслов за понатамошно 

разгледување и одлучување на финансискиот дел од 
понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана 
исклучиво за оваа намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

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

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

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

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

27.12.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

27.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фонд за здравствено осигурување на Македонија, 
ул."50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот 
завод за статистика, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е 

Државниот завод за статистика (ДЗС), со седиште во 
Скопје на ул."Даме Груев" бр. 4. 

1.2. Предмет на набавката се услуги кои се состојат 
од одржување на компјутерска и друга опрема во 
ДЗС. 

1.3. Повикот е отворен и право на учество имаат 
сите домашни и странски правни и физички лица. 

1.4. Постапката по овој отворен повик ќе се спро-
веде во согласност со одредбите од Законот за јавни 
набавки. 

2. ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А Т А 
2.1. Предмет на набавката се услуги кои се состојат 

од одржување на компјутерска и друга опрема во ДЗС 
и тоа: 

Лот 1 - Одржување на RISK - сервери - тековно го-
дишно одржување; 
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Лот 2 - Одржување на PC - сервери - тековно го-
дишно одржување; 

Лот 3 - Одржување на копири и печатари - теков-
но годишно одржување; 

Лот 4 - Одржување на системи за непрекинато на-
појување - тековно годишно одржување; 

Лот 5 - Одржување на клима уреди - тековно го-
дишно одржување; 

Лот 6 - РС монитори, принтери и мрежни елемен-
ти - одржување на повик. 

2.2. Опремата која е предмет на одржување на се-
кој лот одделно (од 1 до 6) ќе биде специфицирана во 
тендерската документација. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Лотовите за кои се јавува на отворениот повик 

(сите или дел); 
- Поединечните и вкупната цена за лотовите од 

точка II за кои ја поднесува понудата, (со сите давачки 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки 
изразена во денари со посебно искажан ДДВ и други 
давачки); 

- Референци за понудувачот (кадровска екипира-
ност, искуство во одржување на иста или слична опре-
ма); 

- Рок на важност на понудата; 
- Рок за отпочнување со сервисирањето; 
- Начин на плаќање; 
- Гарантни рокови за сменети делови; 
- Начин на одржување и услови. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Со понудата понудувачот е должен да ја доста-

ви следната придружна документација: 
- Документ за бонитет издаден од Заводот за пла-

тен промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 32/98); 

- Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација издадена од суд; 

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

Странските понудувачи треба да достават серти-
фикат за бонитет согласно член 22 став 3 од Законот 
за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Изборот за најповолен понудувач ќе се врши 
по следните критериуми: 

- Квалитет 500 бода, 
- Висина на цена 400 бода, 
- Рок на испорака на испорака на резервни 
делови 50 бода, 
- Начин на плаќање 50 бода. 

6. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

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

6.2. Понудата и другата документација се доставу-
ваат во согласност со член 53 од Законот за јавни на-
бавки. 

6.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на отворениот повик 
во последното средство за јавно информирање. 

6.4. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во писарницата на Државниот завод за статисти-
ка на адреса ул."Даме Груев" бр. 4, Скопје. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на нарачателот нема да се разгледуваат. 

7.2. Набавувачот изборот ќе го врши одделно по 
лотовите наведени во точка II, од еден или повеќе по-
нудувачи. 

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

7.4. Тендерската документација од точката 2.2. од 
овој отворен повик може да се подигне во Државниот 
завод за статистика, на ул."Даме Груев" бр. 4, Скопје, 
канцеларија бр. 4 од 7.30 до 15.30 часот. 

7.5. Тендерската документација заинтересираните 
понудувачи ќе ја добиваат со надоместок во износ од 
250,00 денари за секој одделен лот (од наведените во 
точка 2.2.). Надоместокот за тендерската документа-
ција се плаќа во готово при подигањето. 

Телефон за дополнителни информации 295 604. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-27/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА МЕРНИ ПРЕТВОРУВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ 
ВЕЛИЧИНИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-27/2002 е 

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

1.2.Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на мерни претворувачи за електрични 
величини, за потребите на ТСУ на ЕСМ според тен-
дер документација. 

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

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

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализаци-
јата на предметната набавка да го додели на повеќе 
понудувачи. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер доку-
ментацијата. 

2.2. Понудите не мора да се однесуваат на целиот 
обем на набавката , дозволена е делумна понуда, но не 
е дозволена делумна понуда во рамките на една специ-
фикација. 

2.3.Комплетната тендер документација заинтере-
сираните понудувачи можат да ја подигнат во АД 
"Електростопанство на Македонија", ул. "Орце Нико-
лов" бб., Скопје, нова зграда, соба 107, од 7,30 до 9,30 
часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 
500,00 МКД, на жиро сметка 200000002447884 корис-
ник на АД "ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Сто-
панска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01- 
27/2002. 

2.4. Контакт телефони: за техничкиот дел 149-049, 
149-052, за комерцијален дел 149-155. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи името на произ-

водителот. 
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3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата 
како и вкупната вредност на целата понуда (со сите 
давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набав-
ки ако набавката е од странство) на паритет ДДП ма-
гацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на 
вкупната вредност на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата 
на набавката ќе се применува продажниот кус на На-
родна банка на Р. Македонија. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање - само еден начин недвосмислено дефиниран. 

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

3.6. Понудата треба да има рок на важност. 
3.7. Карактеристиките за техничките специфика-

ции што понудувачот ги нуди во понудата треба да се 
во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓу-
народните стандарди прифатени во Р. Македонија. 

3.8. Понудите од странските понудувачи (докумен-
тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

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

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

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

4.2. Понудувачот треба да достави доказ на понуду-
вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

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

4.3.1. референтна листа за досегашните испораки 
од ваков вид. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на Отворениот 
повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни на-
бавки. 

4.6. Целокупната документација која се бара треба 
да е оригинална или заверени копии верни на оригина-
лот и не постари од 6 месеци. 

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

5.1. Цена 40 поени, 
5.2. Начин на плаќање 20 поени, 
5.3. Технички квалитет 30 поени, 
5.4. Референтна листа 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

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

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

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.01.2002 во 11 часот во просториите на АД "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 

9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во АД "Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-28/2002 е 

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

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на челични јажиња за РЕК Битола и РЕК 
Осломеј. 

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

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

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

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Спецификацијата на челичните јажиња за потре-

бите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите 
можат да ја подигнат во административната зграда на 
АД "ЕСМ", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, на де-
вети кат, соба бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 ча-
сот. За истата треба да се уплати износ од 500 денари 
на жиро сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скоп-
је (даночен бр. 4030989128346, депонент на Стопанска 
банка - Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

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

седиштето на понудувачот и производителот на че-
личните јажиња. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на челичните јажиња дадени во предметот 
на набавката. 

3.3. Понудата не мора да го опфати целокупниот 
обем на набавката, но мора да се понуди вкупната ко-
личина по позиција. 

3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и 
вкупните цени по метар за секоја позиција, како и 
вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки -
ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен 
корисник, изразена во МКД, со посебно искажан ДДВ. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и 
во странска валута. При одлучувањето, договарањето 
и реализацијата на набавката ќе се применува прода-
жен курс на Народна банка на Македонија. Понудата 
треба да го содржи начинот на плаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка. 

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

бидат преведени на македонски јазик. 
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4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

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

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од единствениот регистар кој треба 
да биде во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 32 од 10.07.98), а странските по-
нудувачи спрема член 22, став 3 од Законот за јавни 
набавки. 

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

- референтна листа од производителот за главни 
испораки на челичните јажиња (дадени во специфика-
цијата) во последните три години со датуми, количини 
и примачи. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набав-
ки. 

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

4.5. Домашните понудувачи треба да достават Ре-
шение за регистрација на ДДВ. 

4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или 
заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

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

- цена на чинење 40 поени; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 20 поени; 
- рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

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

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

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

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

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
09.01.2002 година, во 13:00 часот, во просториите на 
АД "Електростопанство на Македонија", стара згра-
да, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" 
бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставни-
ци на понудувачите. 

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

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈЗО Стоматолошки клинички цен-
тар Свети Пантелејмон Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-

ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на повикот е ЈЗО Стоматолошки 

клинички центар Свети Пантелејмон Скопје, ул."Вод-
њанска" бр. 17. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на доку-
ментација за претходно утврдување на подобност на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

- 20. стоматолошки работни места за замена на ра-
ботни места од Клиниката за болести на забите и ен-
додонтот. 

- Стоматолошките работни места да бидат од ре-
номирани производители и да се адекватни и компата-
билни на опремата на ЈЗО Стоматолошки клинички 
центар Свети Пантелејмон Скопје. 

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

1.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без при-
суство на понудувачите. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Стомато-

лошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје 
има потреба од претходно утврдување на подобност 
на понудувачите (претквалификација), преку доку-
ментација, брз основа на која ќе се оцени способноста 
на понудувачите за извршување на предметот на на-
бавката и од кои ќе се побара понуда. 

2.2. За таа цел заинтересираните понудувачи пот-
ребно е да достават документација согласно член 35 
од Законот за јавни набавки и тоа: 

- техничко технолошки бонитет; 
- економско финансиски бонитет; 
- расположива опрема и други капацитети потреб-

ни за реализирање на набавката; 
- менаџерска способност, со првенствено право на 

носителот на ексклузивното право на производителот 
на опремата; 

- искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката; 

- доказ за сертификат за квалитетот на произво-
дот; 

- нема правосилна пресуда за изречена мерка за 
забрана за вршење на дејноста; 

- документ за регистрација за вршење на дејноста. 
2.3. Бараните документи да се достават во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар. 
2.4. Документите кои не ги содржат бараните пода-

тоци се сметаат за нецелосни и не се земаат во пред-
вид за разгледување. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
3.1. Документацијата за ограничениот повик се 

доставува во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознаката "не отворај" и бројот на ограничениот 
повик. 

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

3.3. Документацијата се доставува на адреса: ЈЗО 
Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон 
Скопје ул."Водњанска" бр. 17, по пошта или преку ар-
хивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети 
Пантелејмон Скопје. 

3.4. Краен рок за доставување на документацијата 
е 10 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и 
денот на објавувањето). 

3.5. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија" и весникот Дневник. 

3.6. Дополнителни информации во врска со огра-
ничениот повик може да се добијат на Стоматолошки 
клинички центар Свети Пантелејмон Скопје. 

Комисија за јавни набавки 
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