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768. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
Се отповикува 

I 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 8/12-227 
4 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Г-дин Трајан Петревски, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Турција. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 5/12-235 Претседател 
4 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

769. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
Се поставува 

I 
Г-дин Мухедин Рустеми, за вонреден и ополномош-

тен амбасадор на Република Македонија во Република 
Турција. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 6/12-236 Претседател 
4 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

771. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А 3 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 

Се поставува 
I 

Г-дин Јордан Плевнеш, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во 
Кралството Шпанија, со седиште во Париз. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Указ бр. 9/12-228 
4 мај 2001 година 

Скопје 

772. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА 

770. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА 
Се отповикува 

I 
Г-дин Луан Старова, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Кралството Шпанија. 

Се отповикува 
I 

Г-дин Луан Старова, од должноста вонреден и 
ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Португалија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 10/12-229 
4 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
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773. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

У К A З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА 

Се поставува 
I 

Г-дин Јордан Плевнеш, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во Република 
Португалија, со седиште во Париз. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
Указ бр. 11/12-230 Претседател 
4 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

774. 
Врз основа на член 86 став 1 и 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91), донесувам 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И З А ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ Н А СОВЕТОТ З А БЕЗБЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Поради престанок на функцијата се разрешуваат 

од членови на Советот за безбедност на Република 
Македонија: 

- Љубен Пауновски, 
- Доста Димовска, 
- д-р Срѓан Керим. 

II 
За членови на Советот за безбедност на Република 

Македонија се именуваат: 
- д-р Владо Бучковски, министер за одбрана, 
- Љубе Бошковски, министер за внатрешни рабо-

ти, 
- д-р Илинка Митрева, министер за надворешни 

работи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-683 Претседател 
14 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

775. 
Врз основа на член 21 став 2 од Привремениот де-

ловник на Собранието на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
3/91), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ Н А БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на бројот на пот-
претседателите на Собранието на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/98), во членот 1 зборот "двајца" се заменува со збо-
рот "четворица". 

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

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 07-1784/1 Претседател 
13 мај 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

776. 
Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 21 од Привремениот деловник 
на Собранието на Република Македонија и Одлуката 
за утврдување на бројот на потпретседателите на Соб-
ранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 58/98), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
мај 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР Н А ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ Н А 

СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потпретседатели на Собранието на Републи-
ка Македонија се избрани: 

Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на 
Република Македонија и 

Оломан Сулејмани, пратеник во Собранието на 
Република Македонија. 

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

С О Б Р А Н И Е Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 07-1785/1 Претседател 
13 мај 2001 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

777. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.59/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18 април 2001 година, 
дон есе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТА Н А ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник, во согласност со Уставот на Ре-

публика Македонија и со Законот за Владата на Ре-
публика Македонија и други закони, поблиску се утвр-
дува внатрешната организација и се уредува начинот 
на работа на Владата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Влада) и на нејзините работни те-
ла, начинот на остварување на односите на Владата со 
Собранието на Република Македонија, со Претседате-
лот на Република Македонија, односите на Владата 
спрема органите на државната управа и со општините 
и градот Скопје и соработката на Владата со други ор-
гани и правни лица, како и други прашања од значење 
за работата на Владата. 

Член 2 
(1) Владата донесува годишна Програма за својата 

работа во која динамички се операционализира Прог-
рамата која мандаторот ја предлага при изборот на 
Владата. 

(2) Владата ги утврдува стратешките приоритети и 
фискалната политика и истите ги вградува во својата 
годишна Програма и Буџетот на Република Македо-
нија. 
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(3) Владата во Програмата од став (1) на овој член 
ги утврдува програмските задачи, заради остварување 
на своите надлежности и работи утврдени со Уставот 
и закон. 

Член 3 
Одредбите на овој деловник соодветно се примену-

ваат и за работа на Владата при постоење на воена 
или вонредна состојба, ако со овој деловник или со 
друг акт не е поинаку уредено. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, З А М Е Н И Ц И Н А ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ, МИНИСТРИ И Г Е Н Е Р А Л Е Н СЕКРЕ-
ТАР НА ВЛАДАТА И К А Н Ц Е Л А Р И Ј А Н А ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ Н А В Л А Д А Т А Н А Р Е П У Б Л И К А 

М А К Е Д О Н И Ј А 

1. Претседател на Владата на Република Македонија 

Член 4 
Претседателот на Владата на Република Македо-

нија (во натамошниот текст: Претседател на Влада). 

1) ја претставува и раководи со работата на Влада-
та; 

2) свикува седници на Владата и на нив претседава; 
3) ги потпишува прописите и актите што ги доне-

сува Владата и се грижи за нивното спроведување; 
4) го насочува дејствувањето на Владата во целина 

и на нејзините членови во согласност со програмските 
определби и насоките што таа ги утврдува, а особено 
во утврдувањето на стратегиите; 

5) обезбедува координација на прашања кои се од 
заеднички интерес за повеќе министерства; 

6) остварува соработка со други државни органи, 
јавни претпријатија, јавни установи и јавни служби по 
прашања од заеднички интерес; 

7) остварува соработка со трговски друштва, поли-
тички партии, здруженија на граѓани и фондации и 
други правни лица по прашања од заеднички интерес; 

8) остварува соработка со претседатели и прет-
ставници на влади на други држави и со претставници 
на меѓународни органи и организации и нивни органи; 

9) презема мерки во случај на неспроведување на 
заклучоците на Владата; 

10) се грижи за подготвување и извршување на го-
дишната Програма за работа на Владата; 

11) одлучува за одржување на состаноци и совету-
вања во врска со разгледување на прашања во над-
лежност на Владата; 

12) го известува претседателот на Собранието на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Соб-
рание) за прашањата на остварувањето на политиката 
за извршувањето на законите и другите прописи на 
Собранието; 

13) дава овластувања во врска со остварување на 
неговите права и должности, согласно закон и овој де-
ловник; 

14) формира Канцеларија која ќе му помага во ра-
ботењето; и 

15) врши и други работи во согласност со Уставот, 
закон и со овој деловник. 

Член 5 
Претседателот на Владата го заменува еден од не-

говите заменици што тој ќе го определи. 

Член 6 
(1) На претседателот на Владата во вршењето на 

неговите права и должности му помагаат неговите за-
меници. 

(2) Замениците на претседателот на Владата се 
грижат за извршување на работите од надлежност на 
Владата по одделни прашања за кои ќе ги овласти 
претседателот на Владата. 

(3) Замениците на претседателот на Владата го из-
вестуваат претседателот на Владата за извршување 
(спроведување) на работите согласно став (2) на овој 
член. 

Член 7 
(1) Претседателот на Владата, заради градење на 

ставови и мислења по прашањата на безбедноста, од-
браната и надворешната политика може да организи-
ра расправа со замениците на претседателот на Влада-
та и министрите кои раководат со овие министерства. 

(2) Владата одлучува на седница за прашањата 
разгледани согласно став (1) на овој член. 

2. Министри 

Член 8 
(1) Министрите имаат право и должност: 
1) да учествуваат во работата на Владата; 
2) да предлагаат расправа за разгледување на пра-

шања од надлежност на Владата; 
3) да учествуваат во расправата и донесувањето на 

одлуки по прашања за кои се расправа на седница на 
Владата; 

4) да даваат иницијатива за подготвување на зако-
ни и други прописи за чие предлагање е надлежна 
Владата, на прописи и акти што ги донесува Владата и 
за утврдување на насоки и ставови; 

5) да даваат иницијатива за донесување на одлуки 
од надлежност на Владата; 

6) задолжително да вршат проценка на фискално-
то влијание на сите предлози кои ги подготвуваат и 
доставуваат на разгледување до Владата; 

7) да бидат во тек со подготвувањето на одделни 
материјали и да бидат запознаени со можните реше-
нија и алтернативи; 

8) да и предлагаат на Владата утврдување на на-
челни ставови и насоки за работа на органите на др-
жавната управа; 

9) да учествуваат во работата на работните тела 
на Владата во кои се членови; и 

10) да учествуваат во вршењето на други работи 
од надлежност на Владата во согласност со Уставот, 
закон, овој деловник и заклучоците на Владата. 

(2) Министрите имаат право, согласно овој делов-
ник, да учествуваат и во работата на работните тела 
на Владата во кои не се членови и да изнесуваат мис-
лења и предлози за прашања за кои се расправа на 
седниците на работните тела. 

(3) Секој министер има право да бара Владата да 
заземе став по прашање кое е од значење за спроведу-
вање на утврдената политика за извршување на зако-
ните и другите прописи на Собранието. 

Член 9 
(1) Министерот, кој од оправдани причини е спре-

чен да присуствува на седница на Владата, е должен 
преку генералниот секретар на Владата за тоа благов-
ремено да го извести претседателот на Владата. 

(2) Министерот, кој од оправдани причини подолго 
време е спречен да присуствува на седници на Владата 
е должен да го извести претседателот на Владата. 

Член 10 
(1) Министерот има право и должност по овласту-

вање од претседателот на Владата, а во согласност со 
насоките и ставовите на Владата да ја претставува 
Владата во земјата и странство. 

(2) Министрите можат да потпишуваат меѓународ-
ни договори за кои одлучува Владата, по претходно 
добиено овластување од претседателот на Владата. 

(3) Доколку меѓународните договори имаат фи-
нансиско влијание, потребно е претходно да се приба-
ви мислење од Министерството за финансии. 

Член 11 
(1) Министрите, кои раководат со министерствата, 

се одговорни за спроведување на начелните ставови и 
насоки на Владата во работата на министерствата и за 
навремено покренување пред Владата на прашања од 
надлежност на Владата што спаѓаат во областа за која 
е основано министерството. 
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(2) Министрите, кои раководат со министерствата, 
се должни да се придржуваат кон утврдените рокови 
за подготвување на прописите и другите акти утврде-
ни во Програмата за работа на Владата. 

(3) Ако во определените рокови не ги подготват и 
не ги достават до Владата прописите или другите акти 
предвидени во Програмата за работа на Владата, ми-
нистрите се должни да го известат претседателот на 
Владата за причините, поради кои не се извршени 
програмираните работи во определените рокови. 

(4) Министрите, кои раководат со министерствата 
се должни, по своја иницијатива или по барање на 
Владата да ја известуваат Владата за состојбата во об-
ласта за која е основано министерството со кое рако-
водат; за спроведувањето на утврдената политика на 
извршувањето на законите и другите прописи во таа 
област; за извршувањето на заклучоците на Владата; 
како и извршувањето на други задачи што им ги дове-
рила Владата. 

3. Членови на Владата (претседател на Владата 
и министри) 

Член 12 
(1) Секој член на Владата е лично одговорен за 

својата работа и за работата на Владата во согласност 
со своите права и должности. 

(2) Членот на Владата е одговорен за застапување 
и спроведување на ставовите на Владата и е должен за 
извршувањето на тие работи да ја известува Владата. 

Член 13 
(1) Членот на Владата, во согласност со закон, е 

должен да ја чува државната, службената, воената и 
деловната тајна. 

(2) Како тајна се сметаат податоците што членот 
на Владата како такви ќе ги дознае на седницата на 
Владата или на седницата на работното тело во врска 
со прашањата за кои на седницата се расправа. 

(3) За тајна се сметаат и сите материјали што се 
упатуваат на Владата и на работните тела, а кои како 
такви се означени од подготвувачот или предлагачот 
на материјалот. 

Член 14 
(1) Претседателот и министрите уживаат имунитет 

од денот на изборот до денот на разрешувањето од 
должноста член на Владата. 

(2) З а нивниот имунитет одлучува Владата. 

Член 15 
(1) Членот на Владата не може да биде притворен 

без одобрение од Владата, ниту, доколку се повика на 
имунитет, против него може да се поведе кривична 
постапка, без одобрение од Владата. 

(2)Членот на Владата не може да биде притворен 
без одобрение од Владата освен ако е затечен во вр-
шење на кривично дело, за кое е пропишана казна 
затвор во траење од најмалку пет години. 

Член 16 
(1) По барање од надлежниот орган за спроведува-

ње на постапка, Владата одлучува дали ќе даде или не-
ма да даде одобрување за поведување кривична пос-
тапка или за продолжување на истрагата, односно сог-
ласност за притворање или задржување во притвор на 
член на Владата. 

(2) По примениот извештај за поведената кривич-
на постапка против член на Владата, кој не се повикал 
на имунитет, Владата може да го воспостави имуни-
тетското право на членот на Владата, доколку тоа е 
потребно, поради вршење на неговата функција. 

(3) За работите од став (1) и (2) на овој член, Вла-
дата одлучува на првата наредна седница по примање-
то на барањето, односно извештајот. 

(4) За одлуките од став (1) и (2) на овој член, Вла-
дата ќе го извести надлежниот орган, заради постапу-
вање според прописите. 

Член 17 
(1) На членовите на Владата им се издава легити-

мација. 
(2) Покрај податоците за идентитетот на членот на 

Владата, легитимацијата ги содржи и имунитетските и 
други права на членот на Владата што тој може да ги 
оствари врз основа на легитимацијата. 

(3) Легитимациите на членовите на Владата ги 
потпишува претседателот на Владата. 

4. Генерален секретар на Владата 

Член 18 
(1) Генералниот секретар на Владата (во натамош-

ниот текст: Генерален секретар) е највисок раководен 
државен службеник, што го именува и го разрешува 
Владата. 

(2) З а својата работа Генералниот секретар и од-
говара на Владата. 

Член 19 
(1) Генералниот секретар има заменик што го име-

нува и го разрешува Владата. 
(2) Заменикот на Генералниот секретар му помага 

во вршењето на работите на Генералниот секретар и 
го заменува во случај на негова отсутност или спрече-
ност. 

(3) Заменикот на Генералниот секретар за својата 
работа одговара пред Владата и Генералниот секре-
тар. 

Член 20 
(1) Генералниот секретар во согласност со упатс-

твата на претседателот на Владата ги врши работите 
во врска со подготвувањето и организирањето на сед-
ниците на Владата, се грижи и обезбедува услови за 
работа на работните тела на Владата. 

(2) Генералниот секретар учествува во работата на 
седниците на Владата без право на одлучување и се 
грижи за процедуралните прашања во текот на седни-
цата на Владата. 

(3) Генералниот секретар го организира подготву-
вањето и спроведувањето на Програмата од член 2 на 
овој деловник. 

(4) Генералниот секретар ги доставува заклучоци-
те на Владата до надлежните министерства и до други-
те органи на државната управа и се грижи за објавува-
ње на актите на Владата во "Службен весник на Ре-
публика Македониј а". 

(5) Генералниот секретар, се грижи за извршување 
на обврските на Владата спрема Собранието, во рам-
ките на своите надлежности. 

Член 21 
(1) Генералниот секретар раководи со Генерални-

от секретаријат како стручна служба на Владата (во 
натамошниот текст: Генерален секретаријат) и во од-
нос на него ги има правата и должностите на директор 
кој раководи со самостоен орган на државната управа. 

(2) Генералниот секретар обезбедува законита и 
ефикасна работа на Генералниот секретаријат и доне-
сува стручни упатства и акти со кои ја уредува орга-
низацијата и начинот на работата и одлучува, во сог-
ласност со закон, за правата, должностите и одговор-
ностите на вработените во Генералниот секретаријат. 

Член 22 
Генералниот секретар остварува соработка и со 

Канцеларијата на претседателот на Владата во рамки-
те на своите надлежности. 

Член 23 
Генералниот секретар остварува соработка со др-

жавните секретари во врска со доставување на мате-
ријали за Владата и за спроведување на заклучоците 
на Владата. 



15 мај 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. 38 - Стр. 2635 

Член 24 
Генералниот секретар остварува соработка со ге-

нералниот секретар на Собранието, Претседателот на 
Република Македонија, Уставниот суд на Република 
Македонија, Врховниот суд на Република Македонија, 
Републичкиот судски совет, Народниот правобрани-
тел на Република Македонија, Народната банка на Ре-
публика Македонија, Државниот завод за ревизија и 
Јавното обвинителство на Република Македонија. 

5. Канцеларија на претседателот на Владата 
Член 25 

Канцеларијата на претседателот на Владата (во 
натамошниот текст: Канцеларија) му помага на прет-
седателот со совети и мислења засновани врз научни и 
стручни сознанија во остварувањето на неговите пра-
ва и должности, утврдени со Уставот, закон и овој де-
ловник. 

Член 26 
Во остварувањето на задачите, утврдени во член 

25 на овој деловник, Канцеларијата соработува со чле-
новите на Владата, Генералниот секретар, генерални-
те и државните секретари од органите од член 3 на За-
конот за државните службеници и со други лица и ор-
гани во зависност од прашањата и потребите на прет-
седателот на Владата. 

6. Посебно работно тело 

Член 27 
Владата со одлука образува посебно работно тело 

за остварување на стратегијата за вклучување на Ре-
публика Македонија во европските и евроатланските 
интеграции и другите меѓународни организации. 

III. ВНАТРЕШНА О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 
Н А ВЛАДАТА 

1. Работни тела на Владата 
Член 28 

(1) За разгледување и утврдување на ставови по 
прашања од надлежност на Владата, за давање мисле-
ња и за подготвување предлози за решавање на оддел-
ни прашања, Владата образува работни тела. 

(2) Работните тела на Владата се образуваат како 
постојани и повремени. 

(3) Во разгледувањето на прашањата и утврдува-
њето на ставови по прашањата од надлежност на Вла-
дата, работните тела обезбедуваат соработка и усог-
ласување на мислењата на министерствата и другите 
органи на државната управа и утврдуваат конкретни 
предлози по прашања врз основа на усогласените мис-
лења на министерствата, мислењето на Генералниот 
колегиум и други органи на државната управа за доне-
сување на определени акти и преземање на соодветни 
мерки за прашања од надлежност на Владата. 

Член 29 
(1) Постојани работни тела на Владата се: основни 

и посебни комисии. 
(2) Постојаните работни тела на Владата, по пра-

вило, се образуваат и нивниот делокруг и начин на ра-
бота се утврдуваат со овој деловник. 

(3) По исклучок од став (1) и (2) на овој член со од-
лука на Владата можат да се образуваат, односно да се 
укинуваат постојаните работни тела и да се менува 
нивниот делокруг и задачи, кога Владата за тоа ќе од-
лучи. 

Член 30 
Владата ги има следните основни комисии: 

1. Комисија за политички систем; 
2. Комисија за економски систем и тековна еко-

номска политика; 
3. Комисија за човечки ресурси и одржлив развој. 

Член 31 
Комисијата за политички систем разгледува пра-

шања во врска со спроведувањето на политиката за 
извршување на законите, другите прописи и акти на 
Собранието и на Владата од областа на надворешните 
работи, одбраната и безбедноста и и предлага на Вла-
дата соодветни мислења по прашањата од овие облас-
ти; прашања во врска со организирањето и спроведу-
вањето на подготовките од областа на одбраната што 
се од надлежност на Владата; прашања што се однесу-
ваат на функционирањето на парламентарната демок-
ратија и на владеењето на правото; развојот на локал-
ната самоуправа; изградувањето на правниот систем и 
законодавството; прашања од областа на внатрешни-
те работи; судскиот систем; прашања од информатив-
ниот систем; организацијата и функционирањето на 
државните органи; остварувањето на политиката за 
извршувањето на законите и другите прописи на Соб-
ранието и на Владата; како и други прашања од инте-
рес за развојот на овие области и и дава мислења и 
предлози на Владата за решавање на прашањата од 
нејзината надлежност. 

Член 32 
Комисијата за економски систем и тековна еко-

номска политика претресува прашањата што се одне-
суваат на: развојната политика и мерките за нејзина 
реализација; поттикнување на одржлив економски 
развој и порамномерен просторен и регионален раз-
вој, научен и технолошки развој; утврдување на мате-
ријалните, енергетски и други биланси; уредување на 
системски прашања во областа на стопанскиот сис-
тем, заштитата на животната средина и одржливиот 
развој; финансиите, даночната политика; економските 
односи со странство, светски интегративни процеси; 
процеси на европската интеграција; урбанизмот; бан-
карството; кредитно-монетарната политика; девизна-
та и царинска политика; кредитните односи со стран-
ство; пазарот и цените, јавната потрошувачка; технич-
ката култура; ги следи вкупните стопански движења и 
предлага мерки на економската политика преку доне-
сувањето и спроведувањето на макроекономската по-
литика; ја следи материјалната положба на стопанс-
твото и јавната потрошувачка преку донесувањето и 
извршувањето на Буџетот на Република Македонија, 
програмите за финансирање на одделни дејности и на-
мени од интерес на Република Македонија, (јавните 
служби од материјалното производство); станбено-
комуналните работи, животниот стандард; туризмот; 
имотно-правните односи; и и дава мислење и предлози 
на Владата за решавање на прашањата од нејзина над-
лежност; како и други прашања од интерес за развој 
на овие области и и дава мислење и предлози на Вла-
дата за решавање на прашања од нејзината надлеж-
ност. 

Член 33 
Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој 

претресува прашања што се однесуваат на: образова-
нието, науката, уметноста, културата, младите и спор-
тот, организацијата и условите за работа во овие об-
ласти и стручното усовршување на работниците во 
нив; вработеноста и вработувањето; здравствената 
заштита; социјалната сигурност и социјалното осигу-
рување; посебната заштита на децата; здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување; социјалната 
заштита на борците, воените инвалиди и цивилните 
жртви во војната; организацијата и условите за работа 
во овие области и стручното усовршување на работ-
ниците во нив; како и други прашања од интерес за 
развојот на овие области и и давања мислења и пред-
лози на Владата за решавање на прашањата од нејзи-
ната надлежност. 

Член 34 
Посебни комисии на Владата се: 
1. Комисија за приватизација; 
2. Комисија за станбени и иселенички прашања; 
3. Комисија за наменско производство, и 
4. Комисија за именување. 
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Член 35 
Комисијата за приватизација ги разгледува услови-

те и начинот за приватизација на општествената сопс-
твеност; предлага законски и други мерки за нејзино 
реализирање; согледување на состојбата на претприја-
тијата опфатени со програмите за приватизација на 
сопственоста; дава мислење за развојните програми 
кои се кандидати за финансирање од Агенцијата за 
приватизација, ја разгледува Годишната програма и 
Финансиската програма за работа на Агенцијата за 
приватизација на Република Македонија, ја оценува 
нејзината работа, го предлага начинот на продажба на 
акциите и уделите стекнати врз основа на државниот 
капитал, одделно и заедно со акциите и уделите изда-
дени на Агенцијата; предлага на Владата да именува 
претставници во претпријатијата, односно друштва во 
кои има акции и удели стекнати врз основа на држа-
вен капитал, како и акциите и уделите издадени на 
Агенцијата; врши и други работи од нејзината надлеж-
ност утврдени со закон. 

Член 36 
Комисијата за станбени и иселенички прашања од-

лучува за давање под закуп станови во сопственост на 
Република Македонија на лица избрани и именувани 
за вршење на јавни и други функции утврдени со Ус-
тавот и закон; социјално загрозени лица и станбено 
необезбедени, согласно Законот за социјална зашти-
та; лица од подрачја прогласени за погодени од при-
родни непогоди и епидемии, како и на вработени во 
државните органи, кои вршат посебни должности не-
опходни за остварување на основната функција на ор-
ганот; разгледува прашања што се однесуваат на гри-
жата на Република Македонија за граѓаните на Репуб-
лика Македонија на привремена работа во странство, 
за иселениците од Македонија и припадниците на ма-
кедонскиот народ што живеат во другите земји како 
национално малцинство; потребите за што поефикас-
но остварување на реинтеграција и репатриација на 
повратниците и иселениците; материјалното и друго 
обезбедување на одделни определени категории пов-
ратници и иселеници, како и за други лица за кои дава 
согласност за прифаќање, помагање, поттикнување и 
следење на остварувањето на програмите во општини-
те во врска со создавањето конкретни услови за реа-
лизација на повратната политика; договорите со кои 
се воспоставуваат материјалните обврски на Републи-
ка Македонија, а кои се однесуваат на повратниците и 
иселениците и во врска со тоа соработува со соодвет-
ните органи и организации во Република Македонија 
и и дава мислење и предлози на Владата за решавање 
на прашања од нејзината надлежност; 

Член 37 
Комисијата за наменско производство ги следи 

состојбите и развојот на производството за вооружу-
вање и воена опрема во мир; развојот и оспособување-
то на основните и дополнителните капацитети наме-
нети за производство за вооружување и воена опрема, 
како и на производството санитетски материјали и 
други производи, опрема и услуги за потребите на од-
браната. 

Член 38 
Комисијата за именување ги разгледува прашања-

та од областа на кадровската политика од надлежност 
на Владата; и дава мислење на Владата, односно под-
несува предлози до Владата за именување, назначува-
ње или разрешување од должност директор на орган 
на државната управа и нивни заменици; генералниот и 
државните секретари; работоводни органи на јавни 
претпријатија што ги именува, односно назначува 
Владата, или што се именуваат по претходно мисле-
ње, предлог или во согласност со Владата; се грижи за 
спроведување на заклучоците на Владата во врска со 
кадровската политика; подготвува предлози на реше-
нија за плати на директори и нивни заменици на орган 

на државна управа, Генералниот секретар, неговиот 
заменик и државните секретари; ги разгледува праша-
њата во врска со имунитетските права на членовите 
на Владата; и и дава мислења и предлози на Владата 
за решавање на прашања од нејзина надлежност. 

Член 39 
(1) Владата образува стручни совети како постоја-

ни консултативни тела и тоа: 
- Правен совет, и 
- Економски совет. 
(2) Стручните совети од став (1) на овој член на ба-

рање на Владата или по сопствена иницијатива, раз-
гледуваат и даваат стручни мислења за определени 
правни, економски и други прашања. 

Член 40 
Правниот совет особено: разгледува прашања во 

врска со остварувањето на начелото на владеењето на 
правото како темелна вредност на уставниот поредок; 
значајни прашања за изградба на правниот систем и за 
неговата компатибилност со законодавството на Ев-
ропската унија, заштита на слободите и правата на чо-
векот и граѓанинот, правна заштита на сопственоста; 
како и други прашања од значење за функционирање-
то на уставниот, политичкиот и правниот систем. 

Член 41 
Економскиот совет особено: разгледува прашања 

во врска со остварувањето на начелото на слободата 
на пазарот и претприемништвото; обезбедувањето на 
еднаквата правна положба на сите субјекти на паза-
рот; порамномерниот просторен и регионален развој 
на Република Македонија и побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените подрачја; прашања од 
доменот на интегрирање на Република Македонија во 
единствениот европски пазар; учеството на Република 
Македонија во соработка со меѓународните финанси-
ски организации и институции. 

Член 42 
(1) Стручните совети од член 39 и 40 од овој делов-

ник имаат претседател и 10 члена, од кои претседате-
лот и 2 члена се од редот на членовите на Владата. 

(2) Членовите на Правниот и Економскиот совет 
Владата ги избира од редот на научните и стручните 
работници, еден од раководните државни службеници 
од Генералниот секретаријат и еден раководен држа-
вен службеник од Канцеларијата на претседателот на 
Владата. 

(3) Претседателот и членовите на Правниот и 
Економскиот совет ги именува и разрешува Владата 
на предлог на претседателот на Владата. 

(4) Секретарот на Секретаријатот за законодав-
ство присуствува на седниците на Правниот и Економ-
скиот совет. 

Член 43 
(1) З а разгледување на определени прашања од 

својата надлежност, Владата може со одлука да обра-
зува повремени работни тела. 

(2) Со актот за образување на телата од став (1) на 
овој член се определуваат нивните задачи, начинот на 
работата и составот. 

(3) Претседателот на Владата во итни случаи мо-
же да образува работни групи за извршување на опре-
делени задачи и за давање мислења и предлози на 
Владата, за што ја известува Владата на првата наред-
на седница. 

Член 44 
(1) На предлог на претседателот на Владата се 

именуваат претседателот и членовите на работните 
тела од редот на членовите на Владата. 

(2) Постојаните работни тела на Владата имаат 
претседател и најмалку четири члена. 
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(3) Претседателот и членовите на работните тела 
се именуваат и се разрешуваат од Владата за период 
за кој што е избрана Владата. 

(4) Претседателот и членовите на работните тела 
можат да бидат разрешени и пред истекот на времето 
за кое се именувани. 

Член 45 
Работното тело, на првата седница, од редот на 

своите членови определува заменик на претседателот 
што го заменува претседателот во случај на негова 
спреченост или отсутност. 

2. Начин на работа на работните тела 

Член 46 
(1) Работните тела на Владата работат на седница. 
(2) Претседателот на работното тело се грижи за 

организирање и подготвување на седниците на работ-
ното тело, свикува седница на телото, претседава на 
седниците, предлага дневен ред и се грижи за оствару-
вање на заклучоците на работното тело. 

(3) Претседателот на работното тело ги свикува 
седниците по своја иницијатива, по предлог од член на 
работното тело, врз основа на заклучок на работното 
тело или на Владата, по барање од претседателот на 
Владата или по предлог од друго работно тело на Вла-
дата. 

(4) Работните тела меѓусебно соработуваат заради 
разгледување на прашања од заеднички интерес. 

Член 47 
(1) Работните тела може да одржуваат заеднички 

седници, заради разгледување на прашања од заеднич-
ки интерес или, заради усогласување на ставови. 

(2)Заедничките седници на работните тела ги сви-
куваат договорно претседателите на телата. 

Член 48 
(1) Поканата за седници на работното тело и мате-

ријалите за дневниот ред на седницата се доставуваат 
и до Секретаријатот за законодавство. 

(2) Секретарот на Секретаријатот за законодав-
ство учествува во работата на работните тела на Вла-
дата. 

(3) Во работата на работните тела може да учес-
твува и Генералниот секретар. 

(4) Во работата на работните тела учествуваат ра-
ководни државни службеници од Генералниот секре-
таријат кои ги определува Генералниот секретар и ра-
ководни државни службеници од Канцеларијата што 
ги определува претседателот на Владата. 

(5) Во работата на работните тела може да учес-
твуваат и директори, односно нивни заменици кои ра-
ководат со други органи на државната управа кога на 
дневен ред на седницата на работното тело е ставена 
точка од областа во нивна надлежност. 

(6) Во случај на спреченост или отсутност на член 
на работното тело, во работата на работното тело 
учествува заменик на министерот или државниот сек-
ретар, за што членот на работното тело го известува 
претседателот на работното тело. 

(7) За времето на одржување на седницата на ра-
ботното тело и за предлогот на дневниот ред на седни-
цата, се известуваат и претставниците на подготвувачи-
те на материјалите што се разгледуваат на седницата. 

Член 49 
(1) Претседателот на работното тело може, по 

предлог на предлагачот на материјалот или по своја 
иницијатива, на седницата на работното тело да пови-
ка и претставници на заинтересираните органи и здру-
женија, како и научни и стручни лица, заради давање 
мислења по прашањата што се на дневен ред на седни-
цата. 

(2) Со поканата се доставуваат и материјалите што 
се однесуваат на соодветните точки од дневниот ред. 

Член 50 
За работа на работното тело во поглед на стручно 

организационите работи како и за други прашања 
што ќе ги определи претседателот на телото се грижи 
секретарот на работното тело кој се определува од ре-
дот на раководни државни службеници согласно актот 
за организација и систематизација на Генералниот 
секретаријат. 

Член 51 
(1) Секретарот на работното тело е должен пред-

логот на дневниот ред на работното тело да го доста-
ви до сите членови на Владата. 

(2) Ако член на Владата, кој не е член на работно-
то тело, е заинтересиран да учествува во работата на 
работното тело по одделни точки од дневниот ред, 
своето учество претходно го најавува кај претседате-
лот на работното тело. 

(3) На членот на Владата кој го најавил своето 
учество во работата на работното тело по одделни 
точки од дневниот ред, му се доставува покана со ма-
теријалите што се однесуваат на тие точки. 

Член 52 
(1) Дневниот ред на седницата на работното тело 

се утврдува на почетокот на седницата и во дневниот 
ред се внесуваат и сите прашања што ги предложил 
претседателот на Владата. 

(2) Иницијатива за внесување на одделни прашања 
во предлогот на дневниот ред на седницата на работ-
ното тело можат да дадат и другите работни тела на 
Владата и Владата. 

Член 53 
(1) Претставникот на подготвувачот на материја-

лот, присуствува на седницата на работното тело на 
кое се разгледува материјалот на подготвувачот, а до-
колку не е присутен на седницата, работното тело го 
одлага разгледувањето на материјалот. 

(2) Кога подготвувач е министерството или други-
те органи на државната управа на седницата на работ-
ното тело присуствува министерот односно директо-
рот или нивни заменици, кој е овластен во име на ор-
ганот да се изјаснува за ставовите на работното тело и 
да прифаќа обврски во име на органот. 

(3) Доколку овластениот претставник, двапати не 
присуствува на седницата на телото на кое се разгле-
дува материјалот, работното тело ќе го симне од дне-
вен ред разгледувањето на материјалот. 

Член 54 
(1) Материјалот за седниците на работните тела се 

доставува до членовите на работното тело најдоцна 
пет дена пред одржувањето на седницата. 

(2) Материјалот примен за седница на Владата, ра-
ботните тела го разгледуваат најдоцна три дена пред 
одржувањето на седницата на Владата. 

(3) Роковите од став (1) и (2) на овој член не се од-
несуваат на материјалот што се разгледува по итна 
постапка. 

(4) Барањето од став (3) на овој член задолжител-
но содржи образложение во кое се изнесуваат причи-
ните за итноста. 

Член 55 
(1) Работното тело може да одржува седница и да 

разгледува прашања од својот делокруг ако на седни-
цата присуствува мнозинството од вкупниот број чле-
нови на телото. 

(2) Работното тело одлучува со мнозинство гласо-
ви од вкупниот број членови на телото. 

(3) Работното тело може да одлучува и со мнозин-
ство гласови од членовите на телото присутни на сед-
ницата, кога презема итни мерки за ефикасно оства-
рување на безбедноста на државата и спроведување на 
подготовки за одбрана и во други вонредни околнос-
ти. 



Стр. 2638 - Бр. 38 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 15 мај 2001 

Член 56 
(1) Работните тела и поднесуваат писмени извеш-

таи на Владата, со мислења и предлози по разгледани-
те материјали. 

(2) Претседателот на работното тело, по завршу-
вањето на претресот по одделен материјал, го форму-
лира ставот на телото по материјалот и по предложе-
ните мерки за заклучоци во него, како и заземените 
ставови и предлози на заклучоците што ќе и бидат 
предложени на Владата на усвојување. 

(3) Работното тело задолжително зазема став по 
точките што се на дневен ред на неговата седница. 

(4) Ако работното тело од било кои причини не 
може да заземе став или да утврди заклучок по праша-
ње што е на дневен ред на седницата, тогаш прашање-
то се одлага, по правило, за наредната седница на ра-
ботното тело за дополнително разгледување. 

(5) По прашањето за кое не е заземен став или не е 
утврден заклучок на работното тело, Владата, по пра-
вило, не може да расправа и да одлучува. 

(6) Извештајот на работното тело се доставува до 
членовите на Владата заедно со поканата за седница 
на Владата, на која ќе се разгледуваат тие материјали, 
а најдоцна еден ден пред одржувањето на седницата на 
Владата. 

(7) Ако се работи за материјал што се разгледува 
по итна постапка и ако поради тоа работното тело не-
мало можност да достави извештај во рокот од став 
(6) на овој член, извештајот може да се достави до по-
четокот на седницата на Владата или работното тело 
може да го овласти претседателот на работното тело 
да поднесе усмен извештај на седница на Владата. 

Член 57 
Работното тело може да одлучи да одржи седница 

на која можат да присуствуваат само членови на тело-
то. 

Член 58 
За проучување на одделни прашања од својот де-

локруг и за составување на извештај по тие прашања, 
работните тела можат да формираат работни групи. 
Членовите на работните групи се определуваат од ре-
дот на членовите на работното тело, претставници на 
органите на државната управа како и од редот на на-
учни, стручни и јавните работници, здруженија на гра-
ѓани и др. 

3. Решавање во управна постапка во втор степен 

Член 59 
За решавање во управна постапка во втор степен 

се образуваат следните комисии: 
1. Комисија за решавање во управна постапка во 

втор степен од областа на одбраната; 
2. Комисија за решавање во управна постапка во 

втор степен од областа на внатрешните работи, судс-
твото, државната управа, локалната самоуправа и ра-
ботите од верски карактер. 

3. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на економијата (стопанство, 
трговија, статистика, игри на среќа и хартии од вред-
ност); 

4. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на транспортот и врските и 
животната средина (транспортот и врските, урбаниз-
мот и градежништвото и просторното планирање); 

5. Комисијата за решавање во управните постапки 
во втор степен од областа на образованието, наука и 
култура (образование, наука, култура, архивска деј-
ност, спорт и информации); 

6. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на трудот, социјалната полити-
ка и здравството; 

7. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на земјоделството, шумарство-
то, водостопанството и ветеринарството; 

8. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижности; 

9. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на имотно-правни работи и до-
делување на градежно земјиште; 

10. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на пензиското и инвалидското 
осигурување; 

11. Комисија за решавање во управна постапка во 
втор степен од областа на денационализацијата; и 

12. Комисија за решавање на прашања од областа 
на работните односи во втор степен (кои не се во над-
лежност на Агенцијата за државни службеници). 

Член 60 
(1) Комисиите кои решаваат во управна постапка 

во втор степен, по правило, се составени од претседа-
тел и четири члена. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, кога обе-
мот на работата не е голем, а по оценка на Владата, 
комисиите можат да бидат составени од претседател и 
два члена и двајца заменици на членови на комисии. 

Член 61 
(1) Претседателот на комисијата од член 60, став 

(1) на овој деловник, на предлог на Комисијата за име-
нување, од редот на членови на Владата или од редот 
на раководните државни службеници во Генералниот 
секретаријат, го именува Владата. 

(2) Членовите на комисиите од став (1) на овој 
член ги именува Владата на предлог на Комисијата за 
именување од групата раководни и стручни државни 
службеници. 

Член 62 
Со актот за организација и систематизација на ра-

ботните места на Генералниот секретаријат се опре-
делуваат државни службеници ангажирани во работа-
та на второстепените комисии. 

Член 63 
(1) Комисиите за решавање во управна постапка 

во втор степен донесуваат деловник за својата работа. 
(2) Со деловникот за работа од став (1) на овој 

член поблиску се определува внатрешната организа-
ција и начинот на работата на комисијата, во соглас-
ност со закон. 

(3) З а работата на комисијата во однос на стручно 
организациони прашања се грижи секретар кој се оп-
ределува од редот на државните службеници согласно 
актите за организација и систематизација на Генерал-
ниот секретаријат. 

IV. СЕДНИЦИ Н А ВЛАДАТА 

1. Подготвување на материјали за седница на Владата 
Член 64 

(1) Материјалите за разгледување на седниците на 
Владата се подготвуваат и се доставуваат на начин оп-
ределен со овој деловник. 

(2) Предлог за разгледување материјали за седни-
ците на Владата поднесува претседателот на Владата, 
министрите, директорите на самостојните органи на 
државната управа и Генералниот секретар. 

(3) Предлозите за разгледување на материјали за 
седници на Владата поднесени од другите органи на 
државната управа, овие органи претходно ги доставу-
ваат на мислење на соодветно министерство. 

(4) Предлозите за разгледување на материјали на 
седниците на Владата поднесени од други државни ор-
гани, претходно се доставуваат на мислење на надлеж-
ното министерство. 
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Член 65 
(1) Материјалите за разгледување на седниците на 

Владата ги подготвуваат предлагачите и ги доставува-
ат до Владата во потребниот број примероци во облик 
на: предлог за донесување закон, нацрт-закон, пред-
лог- закон, на друг пропис или акт, анализа, извештај, 
информација или друг материјал, односно предлог. 

(2) Со посебно упатство Генералниот секретар ќе 
го определи потребниот број примероци на материја-
ли што се доставуваат на седница на Владата. 

Член 66 
(1) Предлозите на закони, други прописи и акти 

што Владата во рамките на своите надлежности ги 
поднесува на Собранието, предлагачите ги поднесува-
ат согласно одредбите на овој деловник и Деловникот 
на Собранието. 

(2) Предлозите на закони, други прописи и акти 
што ги донесува, односно утврдува Владата, предлага-
чите ги поднесуваат до Владата во облик во кој се до-
несуваат. Предлогот на актот треба да ги содржи: при-
чините поради кои се предлага донесување на пропи-
сот, основните начела врз кои треба да се засноваат 
основните односи што се уредуваат со закон, начинот 
на кој се предлага нивното уредување, како и образло-
жение во кое треба да се утврди уставната, односно 
законската основа за негово донесување, средствата 
потребни за негово спроведување и изворите од кои 
ќе бидат обезбедени, како и други околности од зна-
чење за прашањата што се предлагаат да се уредат со 
прописот. 

(3) Предлозите на закони, други прописи и акти од 
став (2) на овој член задолжително содржат анализи 
(осврт, преглед) за нивната усогласеност со законо-
давството на Европската унија. 

(4) Заедно со предлогот на закон предлагачот е дол-
жен да поднесе и тези на подзаконските акти кои про-
излегуваат од законот, чие донесување се предлага. 

(5) Ако заедно со предлогот на закон не се подне-
сат тези за подзаконските акти, по правило, се одло-
жува разгледувањето на предложениот закон. 

Член 67 
(1) Анализите, извештаите и информациите што 

содржат актуелни прашања што се резултат на спро-
ведување на закони и други прописи на Собранието по 
кои е неопходно Владата да заземе став и другите ма-
теријали кои се предлагаат на Владата, треба да содр-
жат констатации и предлог на заклучоци, како и да 
бидат образложени алтернативните решенија и цели-
те што треба да се остварат од спроведување на пред-
лог заклучоците. 

(2) Предлог-заклучоците се подготвуваат во облик 
и содржина во кои треба да ги усвои Владата и содр-
жат конкретни мерки, работни задачи и задолжување 
на органите на државната управа, рокови и начин за 
нивно извршување. 

(3) Основниот материјал од став (1) на овој член 
содржи најмногу до пет страници, а кон него може да 
се приложи и дополнителен материјал. 

(4) По исклучок, доколку се работи за анализа од 
поширок опфат основниот материјал може да биде со 
поголем број на страници, при што задолжително се 
подготвува и доставува резиме од најмногу пет стра-
ници. 

2. Соработка на министерствата и органите на 
државната управа во изработката на материјалите 

Член 68 
(1) Министерствата и другите органи на државната 

управа материјалите што и ги доставуваат на Владата 
за разгледување, утврдување, односно донесување, 
претходно им ги доставуваат на мислење на надлеж-
ните, на соодветните и на заинтересираните органи на 
државната управата во зависност од природата на ма-
теријалот што се разгледува, а задолжително на: 

1) Министерството за финансии сите материјали 
кои имаат фискални импликации како и материјалите 
што се однесуваат на располагањето со државни сред-
ства и на финансиското работење или со кои се утвр-
дуваат финансиско-материјалните обврски на држава-
та, општините и прописите што содржат финансиски 
одредби; 

2) Министерството за правда материјалите кои об-
работуваат прашања од областа на државната управа 
и на казнената политика; 

3) Министерството за одбрана материјалите од ин-
терес за одбраната; 

4) Министерството за надворешни работи матери-
јалите од областа на надворешните работи и надво-
решната политика; 

5) Министерството за животна средина и простор-
но планирање, материјалите од областа на животната 
средина и просторното планирање, и 

6) Секретаријатот за законодавство предлозите за 
донесување закон, нацртите и предлозите на законите 
и другите прописи и акти . 

(2) Барањето за добивање мислење по материјалот 
од став (1) на овој член, како и одговорите по нив ги 
потпишува министерот или државниот секретар, од-
носно директорот кој раководи со самостојниот орган 
на државната управа или од него овластен раководен 
државен службеник. 

(3) Материјалите по кои не е прибавено мислење 
во смисла на став (1) на овој член, нема да се разгледу-
ваат на седница на работните тела и на Владата. 

(4) По исклучок, материјалите од став (1) на овој 
член, освен материјалите од точка 1), можат да се дос-
тават до Владата и без предвидените мислења и без да 
се достават на разгледување на Генералниот колеги-
ум, ако се работи за прашања што се итни и не трпат 
одлагање. Во тој случај предлагачот ќе ја извести 
Владата за причините, поради кои не ги прибавил мис-
лењата. 

(5) Владата претходно решава дали ќе ги разгледа 
материјалите од став (4) на овој член без мислењата 
на министерствата од став (1) на овој член, Секрета-
ријатот за законодавство и од Генералниот колегиум. 

(6) По барање на Уставниот суд за определени 
прашања, Владата прибавува мислење од надлежните 
министерства. 

Член 69 
(1) Предлогот за донесување закон, нацрт, односно 

предлог на закон или друг материјал изработен по ба-
рање на Владата од страна на посебна комисија, науч-
на или стручна институција или од одделни стручни и 
научни работници, Владата го упатува на мислење на 
надлежното министерство и Секретаријатот за зако-
нодавство. 

(2) З а прописите, другите акти и материјали од 
став (1) на овој член, Генералниот секретар, пред одр-
жувањето на седниците на работните тела на Владата, 
обезбедува мислење од соодветните министерства и 
другите органи на државната управата. 

Член 70 
(1) Заради разгледување на степенот на подготве-

ност на материјалите за седница на Владата и на 
стручните аспекти на прописите и другите материјали 
кои ги разгледува Владата, се образува Колегиум на 
државни секретари (во натамошниот текст: Генерален 
колегиум). 

(2) Генералниот колегиумот го сочинуваат Гене-
ралниот секретар, државните секретари на министерс-
твата, секретарот на Секретаријатот за законодавство 
и државни советници во Владата определени од Гене-
ралниот секретар. 

(3) Кога се разгледуваат материјали и прашања од 
надлежност на самостојните органи на државната уп-
рава, во работата на Генералниот колегиум, учеству-
ваат и директорите на овие органи. 
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(4) Во отсуство на државен секретар, по писмено 
овластување на министерот во работата на Генерал-
ниот колегиум може да учествува лице по функција не 
помала од раководител на сектор. 

Член 71 
(1) По правило, на точно определен ден во недела-

та, во зависност од терминот за седница на Владата и 
нејзините комисии, Генералниот колегиум одржува 
седница пред закажаната седница на работното тело 
на која претседава Генералниот секретар. 

(2) Во случај на отсуство или спреченост на Гене-
ралниот секретар со Генералниот колегиум претседа-
ва заменикот на Генералниот секретар. 

(3) На Генералниот колегиум од став (1) на овој 
член се разгледува финалната подготвеност на мате-
ријалите за седница на Владата и стручните прашања 
и проблеми, како и други прашања во врска со подоб-
рување на ефикасноста во работењето на Владата и се 
зазема став кој е во вид на мислење и се препорачува 
до соодветното министерство или другите органи на 
државната управа за да се вгради во текстот на пропи-
сот, односно материјалот. 

(4) За седницата на Генералниот колегиум, се дос-
тавува листа на прашања подготвена од Генералниот 
секретаријат и државните секретари за прашања кои 
ќе се разгледуваат на наредните седници на Генерал-
ниот колегиум. 

(5) Во случај на поделеност на мислењата на учес-
ниците на Генералниот колегиум, се прифаќа мисле-
њето за кое се определило мнозинството од присутни-
те. 

(6) Државниот секретар е должен за ставот или 
мислењето од став (3) на овој член да го запознае ми-
нистерот. 

(7) Доколку надлежниот министер не е задоволен 
со стручното мислење, со писмо го известува Генерал-
ниот секретар, спорното прашање, да се разреши на 
надлежното постојано работно тело. 

(8) Кога Генералниот колегиум ќе оцени дека ма-
теријалот е подготвен за седница на Владата, Генерал-
ниот колегиум истиот го препорачува за седница на 
Владата по претходно мислење на надлежното посто-
јано работно тело. 

(9) Генералниот колегиум може да оцени и да 
предложи одредени прашања кои се во надлежност на 
Комисијата за политички систем да бидат разгледани 
на седница на Комисијата за економски систем и те-
ковна економска политика или на Комисијата за чо-
вечки ресурси и одржлив развој, и обратно, како и на 
други работни тела. 

Член 72 
(1) Министерствата и другите органи на државната 

управа до кои се упатени барања за мислење во смис-
ла на член 68 од овој деловник, се должни да ги доста-
ват своите мислења писмено до барателите најдоцна 
во рок од 10 дена од денот на приемот на материјали-
те. 

(2) Министерствата и другите органи на државната 
управа од став (1) на овој член, на барање на Владата, 
своите мислења се должни да ги достават во рок од 
пет дена, кога се работи за прашања по кои треба ит-
но да се заземе став или да се донесе одлука. 

3. Доставување на материјали 

Член 73 
(1) Материјалите за седниците на Владата предла-

гачите ги доставуваат преку Генералниот секретар, а 
во придружното (пропратното) писмо означуваат да-
ли материјалот се поднесува за разгледување на сед-
ница на Владата или за информирање на членовите на 
Владата; дали се дадени мислењата предвидени во 
член 68, дали се извршени консултации со министерс-
твата и другите органи на државната управа, односно 
со кои од нив. 

(2) Државните секретари, односно раководните др-
жавни службеници во другите органи на државната 
управа, соработуваат со Генералниот секретар при 
подготвувањето и доставувањето на материјали за 
седници на Владата за прашања за кои е надлежна 
Владата. 

(3) Раководните државни службеници од став (2) 
на овој член непосредно соработуваат со Генералниот 
секретар, меѓусебно се договараат, се известуваат за 
подготвеноста на материјалите за нивно ставање на 
дневен ред на работните тела и на седница на Владата. 

(4) Барањето материјалите да бидат ставени на 
седница на Владата го потпишува министерот, однос-
но директорот кој раководи со органот на државната 
управа или од него овластен раководен државен служ-
беник. 

Член 74 
(1) На материјалите од доверлива природа, предла-

гачот, со посебна ознака на насловната страница, го 
означува видот и степенот на тајноста. 

(2) Материјалите од став (1) на овој член се доста-
вуваат до Владата на начин и според постапка утврде-
на со прописите за спроведување на мерките за без-
бедност и заштита на тајноста. 

(3) За строго доверливите материјали и за матери-
јалите што претставуваат државна тајна, во Владата се 
води посебна евиденција и со нив се постапува во сог-
ласност со посебно упатство на Генералниот секретар. 

Член 75 
(1) Материјалите што се однесуваат на системски 

или на други важни прашања, предлагачите ги доставу-
ваат до Владата најдоцна 15 дена, а другите материјали 
најдоцна осум дена пред денот на одржувањето на сед-
ницата на Владата на која треба да се разгледуваат. 

(2) По исклучок, предлагачите можат да бараат 
одделни прашања да се стават на дневен ред на седни-
цата на Владата и по нејзиното свикување, ако тие, 
според нивниот карактер се итни и не трпат одлагање. 
Во тој случај, предлагачот е должен материјалот, со 
посебно образложение, да го достави до Владата нај-
доцна три дена пред денот на одржувањето на седни-
цата. 

4. Свикување на седниците и утврдување 
на дневниот ред 

Член 76 
(1) Седниците на Владата редовно ги свикува прет-

седателот на Владата по сопствена иницијатива, или 
по барање од најмалку една третина од членовите на 
Владата, а може и по барање на министрите на еден 
од коалиционите партнери во Владата. 

(2) Претседателот на Владата може да свика по-
себна седница за Владата за разгледување на страте-
гиски приоритети, на фискалната стратегија, макрое-
кономската и фискалната рамка, како и разгледување 
на извештаи за остварувањето на Програмата од член 
2 на овој деловник и извршувањето на Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

Член 77 
(1) Предлогот на дневниот ред за седница на Вла-

дата го утврдува претседателот на Владата на предлог 
на Генералниот секретар. 

(2) Дневниот ред на седницата на Владата, по пра-
вило, содржи три вида материјали и тоа: 

- материјали за кои се води расправа и се одлучува; 
- материјали по кои Владата само одлучува, а прет-

ходно во работните тела е водена расправа и е зазе-
мен став; и 

- материјали со кои Владата се информира. 
(3) При утврдување на дневниот ред, на предлог на 

член на Владата, Владата може да реши да води рас-
права и по материјали од втората и третата алинеја од 
став (2) на овој член. 
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(4) Ако се работи за материјал, односно прашање 
што е итно и не трпи одлагање, по согледување на 
претседателот на Владата или по предлог на минис-
тер, Владата може материјалот, односно прашањето 
да го внесе во дневниот ред на седницата на Владата и 
без претходно разгледување на работните тела на 
Владата. 

Член 78 
(1) За денот, местото и времето на одржувањето 

на седницата на Владата, Генералниот секретар пис-
мено ги известува членовите на Владата. 

(2) Со известувањето за одржување на седницата 
на Владата, на членовите на Владата им се доставува-
ат предлогот на дневниот ред и материјалите предло-
жени за дневниот ред за седницата на Владата. 

(3) По исклучок, во случај на итност, седницата на 
Владата може да се свика усно, без наведување на пред-
лог на дневниот ред и без доставување на материјали. 

Член 79 
Поканата за седница на Владата и предлогот на 

дневниот ред се доставуваат најдоцна пет дена пред 
денот определен за одржување на седницата. 

Член 80 
(1) Покана за седница на Владата, заради учество 

во работата на Владата им се доставува и на директо-
рите на другите органи на државната управа, кога на 
дневен ред на седницата на Владата се материјали што 
се однесуваат на прашања од делокругот на работа на 
соодветниот орган на државната управа, како и на 
секретарот на Секретаријатот за законодавство, и со 
поканата им се доставуваат и материјалите што се од-
несуваат на соодветната точка од дневниот ред. 

(2) Директорот на самостојниот орган на државна-
та управа присуствува на седница на Владата само за 
време на разгледувањето на материјалот за кој му е 
доставена покана, заради учество во работата на Вла-
дата. 

(3) Кога тоа ќе го одобри Генералниот секретар, 
на седницата на Владата присуствуваат и одделни ра-
ководни и други државни службеници од Генералниот 
секретаријат кои вршат определени задачи во врска 
со работата за седницата на Владата. 

Член 81 
(1) Член на Владата, кој е спречен да присуствува 

на седницата на Владата може своето мислење и пред-
лозите по материјалите што се на дневен ред на седни-
цата да ги достави до Генералниот секретар писмено, 
пред почетокот на седницата. 

(2) Правата од ставот (1) на овој член ги имаат и 
директорите на самостојните органи на државната уп-
рава во поглед на материјалите за кои им се доставува 
покана, заради учество во работата на Владата. 

5. Работа и одлучување на седниците на Владата 

Член 82 
(1) Претседателот на Владата ја отвора седницата. 
(2) Владата, по утврдувањето на дневниот ред на 

седницата, што го предлага претседателот на Владата, 
пристапува кон усвојување на записникот од претход-
ната седница на Владата. 

(3) Членовите на Владата имаат право да дадат за-
белешки на записникот. 

(4) Записникот го потпишуваат претседателот на 
Владата и Генералниот секретар. 

(5) Записникот го потпишува заменикот на претсе-
дателот на Владата кога тој претседава на седницата. 

Член 83 
(1) Владата работи врз основа на утврдениот дне-

вен ред. 
(2) На почетокот на расправата по точките од 

дневниот ред предлагачот може да даде кратко усно 
образложение по материјалот. 

(3) Претседателот на Владата може да го ограничи 
времетраењето на излагањето и дискусиите по оддел-
ни материјали. 

Член 84 
(1) Владата може да одлучи за прашања од нејзи-

ната надлежност да се води начелна расправа. 
(2) Предлог за донесување на закон, нацрт-закон и 

предлог-закон, односно на друг пропис, или акт, по 
правило, претходно се разгледува во начело, а потоа и 
по нивната содржина. 

Член 85 
(1) Право да учествуваат во разгледувањето и од-

лучувањето за прашањата што се на дневен ред на 
седницата имаат членовите на Владата. 

(2) Во случаите кога министерот е отсутен или 
спречен да учествува во работата на Владата, по прет-
ходна најава кај претседателот на Владата, на седни-
цата на Владата присуствува неговиот заменик. 

(3) Право да учествува во работата на Владата има 
и секретарот на Секретаријатот за законодавство без 
право да одлучува. 

(4) Директорите на самостојните органи на држав-
ната управа, односно нивните заменици, можат да 
учествуваат во расправата на седниците на Владата по 
материјалите што тие ги поднеле, доколку се покане-
ти, без право на одлучување. 

Член 86 
(1) По завршување на расправата по секое праша-

ње за кое е расправано на седницата, Владата врз ос-
нова на предлозите содржани во материјалот и во из-
вештаите на работните тела и предлозите усвоени на 
седницата на Владата, донесува заклучоци. 

(2) Заклучоците од став (1) на овој член, ги форму-
лира претседателот на Владата. 

(3) Владата може, заради формулирање на заклу-
чоците, да образува работна група од членови на Вла-
дата и од директорите, кои раководат со самостојните 
органи на државната управа или да определи тоа да го 
сторат едно или повеќе постојани работни тела на 
Владата, во согласност со начелните ставови утврдени 
од Владата. 

(4) Заклучоците од став (3) на овој член ги утврду-
ва Владата на првата наредна седница, а заклучоците 
што се од итен карактер, се утврдуваат на истата сед-
ница на Владата. 

6. Спроведување на заклучоците на Владата 

Член 87 
(1) Заклучоците на Владата ги извршуваат минис-

терствата и другите органи на државната управа. 
(2) Владата може да го довери извршувањето на 

одделни заклучоци на работно тело, на член на Влада-
та и на Генералниот секретар. 

(3) Министерствата и другите органи на државната 
управа на кои Владата им доверила извршување на од-
делни заклучоци, се должни во рокот утврден во зак-
лучокот да ја информираат Владата преку Генерални-
от секретар за извршувањето на заклучоците и степе-
нот на остварените цели. 

Член 88 
За следење на извршувањето на заклучоците на 

Владата, се грижи Генералниот секретар во соработ-
ка со државните секретари и директорите на другите 
органи на државната управа. 

Член 89 
Генералниот секретар во соработка со државните 

секретари и со директорите на другите органи на др-
жавната управа се грижат за обезбедување на точна 
прегледност на степенот на реализирање на заклучо-
ците на Владата. 
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Член 90 
(1) Кога Владата образува меѓуресорско тело за 

подготвување закон или друг пропис, истовремено во 
заклучокот ќе определи кој ќе биде негов координа-
тор, а членовите на телото се должни да постапуваат 
според укажувањата на координаторот и да го извр-
шат својот дел од задачите. 

(2) Во случај на непочитување или неисполнување 
на обврската дадена од координаторот во смисла на 
став (1) од овој член од страна на членот на меѓуре-
сорското тело, координаторот е должен за тоа да го 
извести министерот кој раководи со министерството 
од кое е определен координаторот на телото, како и 
министерот и директорот кој раководи со органот од 
каде е членот на меѓуресорското тело. 

(3) Заклучоците на Владата, како и изменувањата 
што ќе настанат при усвојувањето на записникот, Ге-
нералниот секретар ги доставува до соодветните ми-
нистерства и другите органи на државната управа на 
кои се однесуваат. 

Член 91 
(1) Генералниот секретар, во соработка со држав-

ните секретари, на секои 45 дена или по потреба пора-
но, се грижи за подготвување на извештај за реализи-
рање на одделни заклучоци на Владата. 

(2) По укажана потреба, или по барање на претсе-
дателот на Владата и на членови на Владата се под-
готвува и дневна информација за степенот на реализа-
ција на одделни заклучоци на Владата. 

(3) Државните секретари по оценка на Генерални-
от колегиум должни се да доставуваат писмен извеш-
тај за состојбата во врска со реализацијата на заклу-
чоците на Владата. 

7. Записник и стенографски белешки 

Член 92 
(1) На седницата на Владата се води записник. 
(2) Записникот го содржи дневниот ред на седни-

цата, името на претседавачот на седницата, имињата 
на присутните и отсутните членови на Владата, секре-
тарот на Секретаријатот за законодавство, имињата 
на директорите на другите органи на државната упра-
ва, кои по покана присуствуваат на седницата и заклу-
чоците донесени по одделни точки од дневниот ред. 

(3) Секој член на Владата, секретарот на Секрета-
ријатот за законодавство и директорите на другите 
органи на државната управа кој присуствувал на сед-
ницата, има право да бара неговите изјави и предлози 
да се внесат во записникот. 

(4) Нацрт-заклучоците на Владата по прашањата 
од делокругот на министерствата и другите органи на 
државната управа се доставуваат до министерот и ди-
ректорот, по правило, најдоцна во рок од 48 часа по 
завршувањето на седницата на Владата. 

(5) Заклучоците на Владата по прашањата од де-
локругот на министерствата и од другите органи на 
државната управа се доставуваат до министрите и ди-
ректорот веднаш по усвојувањето на записникот од 
седницата на Владата, доколку има изменувања и до-
полнувања во записникот кои се однесуваат и на прет-
ходно доставениот нацрт-записник по соодветната 
точка од дневниот ред на Владата. 

Член 93 
(1) Записниците од седниците на Владата на кои се 

разгледувани материјали од строго доверлив карактер 
или материјали што претставуваат државна тајна и 
заклучоците на Владата по нив, имаат ист вид и сте-
пен на тајност, како и материјалите што се разгледу-
вани на тие седници, ако Владата за одделни случаи не 
одлучи поинаку. 

(2) За водење на записникот се грижи Генералниот 
секретар. 

Член 94 
(1) На седниците на Владата се водат стенограф-

ски белешки и се врши магнетофонско снимање. 
(2) Стенографските белешки и магнетофонските 

ленти од седниците на Владата се сметаат за строго 
доверливи материјали, доколку Владата за одделни 
случаи не одлучи поинаку. 

(3) Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти од седниците на Владата на кои се разгледувани 
материјали од строго доверлив карактер или матери-
јали што претставуваат државна тајна, имаат ист вид и 
степен на тајност, како и материјалите што се разгле-
дувани на тие седници, ако Владата за одделни случаи 
не одлучи поинаку. 

(4) Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти можат да се користат во согласност со заклучо-
ците на Владата. 

(5) З а чувањето на стенографските белешки и на 
магнетофонските ленти и за начинот на користење, 
Генералниот секретар донесува посебно упатство. 

(6) Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 
дена од денот на одржувањето на седницата, а по зак-
лучок на Владата одделни ленти можат да се чуваат 
трајно. 

(7) Секој член на Владата или директор на друг ор-
ган на државната управа кој присуствувал на седница-
та на Владата и секретарот на Секретаријатот за за-
конодавство може да ги побара на увид стенографски-
те белешки и во делот од негово излагање да изврши 
стилски и јазични исправки, при што не може да ја ме-
нува содржината на своето излагање. 

(8) Заради отстранување на евентуалната неусог-
ласеност меѓу стенографските белешки и излагањето 
согласно став (7) на овој член секој член на Владата 
или директор на друг орган на државната управа може 
да ја користи магнетофонската лента на која е сниме-
но неговото излагање. 

V. А К Т И Н А ВЛАДАТА 

Член 95 
(1) З а остварување на своите права, должности и 

одговорности утврдени со Уставот и со закон, Владата 
донесува уредби, одлуки, упатства, програма, решени-
ја и заклучоци. 

(2) Владата, во согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот и со закон, утврдува начелни ставови 
и насоки за работа на министерствата и другите орга-
ни на државната управа. 

Член 96 
(1) З а извршување на законите, Владата донесува 

уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, 
програми, решенија и заклучоци. 

(2) Со уредба со законска сила Владата уредува 
прашања од надлежност на Собранието во случај на 
воена или вонредна состојба, ако не постои можност 
за свикување на Собранието. 

(3) Со уредба Владата го уредува извршувањето на 
законите; утврдува начела за внатрешна организација 
на министерствата и другите органи на државната уп-
рава и уредува други односи во согласност со Уставот 
и со закони. 

(4) Со одлука Владата одлучува за одделни праша-
ња и мерки за извршување на законите; основа струч-
ни и други служби за свои потреби и заеднички служ-
би за потребите на Владата, министерствата и другите 
органи на државната управа. 

(5) Со упатство Владата го пропишува начинот на 
работа на министерствата и другите органи на држав-
ната управа. 

(6) Со програма се утврдуваат одделни прашања 
од надлежност на Владата за кои е потребно утврдува-
ње на динамика и рокови. Програмата содржи и фи-
нансиски план за нејзина реализација. 

(7) Со решение Владата врши именување и назна-
чување, односно разрешување од должност на дирек-
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тори кои раководат со други органи на државната уп-
рава, односно генерален државен секретар, и други 
именувања и разрешувања за кои е овластена; одлучу-
ва за други прашања и за управни работи. 

(8) Со заклучок Владата зазема ставови по праша-
њата што ги разгледувала на седница; утврдува мисле-
ња по предлозите на закони и други прописи и по ма-
теријали што до Собранието ги поднеле други овлас-
тени предлагачи; одлучува за определени прашања на 
внатрешната организација и односи во Владата; ги оп-
ределува задачите на министерствата и другите орга-
ни на државната управа и задачите на своите служби; 
и зазема ставови за прашања од својата надлежност. 

Член 97 
(1) Уредбите, одлуките, упатствата, програмите и 

решенијата ги потпишува претседателот, односно за-
меникот на претседателот на Владата што претседа-
вал на седницата на Владата. 

(2) Известувањата за заклучоците на Владата ги 
потпишува Генералниот секретар, ако за одреден зак-
лучок Владата или претседателот на Владата не одлу-
чат да ги потпише заменикот на претседателот. 

Член 98 
(1) Уредбите, одлуките и упатствата на Владата се 

објавуваат во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

(2) Решенијата се објавуваат во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку така одлучи Вла-
дата. 

(3) Владата може да одлучи да се објават и опреде-
лени програми и заклучоци на Владата. 

(4) За објавување на прописите и за исправките на 
текстовите на објавените акти на Владата, се грижи 
Генералниот секретар. 

VI. П О С Т А П К А З А И М Е Н У В А Њ Е 
И Р А З Р Е Ш У В А Њ Е 

Член 99 
Владата во согласност со Уставот и закон врши 

именување и разрешување. 

Член 100 
Претседателот на Владата поднесува предлог за 

именување и разрешување на Генерален секретар и 
негов заменик, директор, односно заменик на дирек-
торот на самостојниот орган на државната управа и 
секретар на Секретаријатот за законодавство. 

Член 101 
Министерот поднесува предлог за именување и 

разрешување на: 
- државен секретар во соодветното министерство; 
- директор на органот во состав на министерство-

то; 
- директор на јавно претпријатие, јавна установа 

или јавната служба каде соодветното министерство 
врши надзор; 

-членови на управни одбори на јавни претпријатија 
каде соодветното министерство врши надзор; и 

- во други случаи утврдени со закон. 

Член 102 
(1) Предлозите за именување и разрешување од 

член 99 и 100 на овој деловник се поднесуваат писмено 
до Комисијата за именувања. 

(2) Комисијата за именувања ги разгледува пред-
лозите и на Владата и поднесува предлог за именува-
ње, односно за разрешување. 

(3) Во текот на својата работа Комисијата врши 
непосредни консултации со претседателот на Владата. 

(4) По потреба и по сопствена оценка Комисијата 
врши консултации со министри и со заинтересирани 
органи. 

VII. П О С Т А П К А П О ПРЕДЛОГ З А У К И Н У В А -
Њ Е ИЛИ П О Н И Ш Т У В А Њ Е НА П Р О П И С ШТО ГО 
ДОНЕСУВА МИНИСТЕРОТ И Д И Р Е К Т О Р О Т 

Член 103 
(1) Предлог за укинување, односно поништување 

на пропис што го донесува министер, односно дирек-
тор кој раководи со самостоен друг орган на државна-
та управа поднесува претседателот на Владата, однос-
но член на Владата, доколку смета дека таквиот про-
пис не е во согласност со Уставот, односно закон или 
со пропис на Владата. 

(2) Предлогот од став (1) на овој член се доставува 
на мислење до Секретаријатот за законодавство, кој 
своето образложено мислење ќе го достави до Влада-
та и до министерот, односно директорот кој раководи 
со друг орган на државната управата кој го донел тој 
пропис. 

(3) Владата одлучува за укинување, односно по-
ништување на прописот од став (1) на овој член. 

VIII. О Д Н О С И Н А ВЛАДАТА СО С О Б Р А Н И Е -
ТО, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р Е П У Б Л И К А МАКЕ-
Д О Н И Ј А И СПРЕМА ОРГАНИ Н А Д Р Ж А В Н А Т А 

У П Р А В А 

1. Остварување на односите на Владата 
со Собранието 

Член 104 
Генерално овластување да ја претставува Владата 

во Собранието има претседателот на Владата. 

Член 105 
(1) Владата дава одговор на пратеничко прашање 

на пратениците на седница на Собранието во рамките 
на своите надлежности или може да побара одговорот 
да го даде на една од наредните седници за што го из-
вестува Собранието. 

(2) Одговор на пратеничките прашања, упатени до 
Владата во врска со работата на Владата или со рабо-
тите од нејзината надлежност, дава член на Владата 
што ќе го определи претседателот на Владата. 

(3) Владата може да определи, одговор во писмена 
форма на пратеничко прашање да даде директорот, 
односно неговиот заменик кој раководи со друг орган 
на државната управа, кој не е член на Владата, ако 
прашањето е од областа што спаѓа во делокруг на ор-
ганот со кој раководи. 

(4) Владата нема да даде одговор на пратеничко 
прашање ако тоа не е од надлежност на Владата, за 
што соодветно ќе го извести пратеникот. 

Член 106 
(1) Владата, како овластен предлагач, поднесува 

предлог за донесување на закон, нацрт, односно пред-
лог на закон и друг пропис што го донесува Собрание-
то во форма и според постапка утврдена со Деловни-
кот на Собранието и со овој деловник. 

(2) Кога Собранието ќе побара од Владата мисле-
ње за предлог за донесување закон, нацрт, односно 
предлог на закон и друг пропис што не го предложила 
Владата, Владата утврдува мислење на седницата пред 
неговото разгледување во Собранието. Своето мисле-
ње Владата го доставува до Собранието писмено во 
рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот, а по 
исклучок може да овласти свој претставник да го из-
несе мислењето на Владата на седница на Собранието. 

Член 107 
(1) По овластување на претседателот на Владата 

секој член на Владата може да ја претставува во Соб-
ранието и во работните тела на Собранието и да го 
застапува ставот на Владата. 

(2) При утврдување на предлог за донесување за-
кон, нацрт на закон и предлог на закон и друг пропис 
што Владата го поднесува на Собранието, претседате-
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лот на Владата на предлог на министер може да ов-
ласти државен секретар или раководител на сектор од 
надлежното министерство како и директор на друг ор-
ган на државната управа да учествува во работата на 
работните тела во Собранието. 

(3) Со поднесувањето на предлогот, претседателот 
на Владата го известува Собранието за своите прет-
ставници. 

Член 108 
(1) Претставниците на Владата се должни да се 

придржуваат кон насоките и начелните ставови што 
Владата ги утврдила за прашања што се претресуваат 
во Собранието и во неговите работни тела. 

(2) Ако во претресот се покренат начелни и други 
позначајни прашања за кои Владата претходно не за-
зела став, претставникот на Владата е должен без од-
лагање да ја запознае за тоа Владата, односно претсе-
дателот на Владата и да бара упатства за ставот што 
треба да го заземе по тоа прашање. 

2. Остварување на односите на Владата 
со Претседателот на Република Македонија 

Член 109 
(1) Владата остварува односи со Претседателот на 

Република Македонија во рамките на правата и дол-
жностите утврдени со Уставот и закон. 

(2) Во остварувањето на своите права и должности 
Владата го информира Претседателот на Република 
Македонија и може да бара од Претседателот на Ре-
публиката да ја информира Владата за прашања од 
областа на одбраната, внатрешните и надворешните 
работи како и за други прашања кои произлегуваат од 
нивната надлежност. 

Член 110 
Владата по своја иницијатива го известува Претсе-

дателот на Републиката за прашања од својата над-
лежност. 

2. Остварување на односите на Владата спрема 
органите на државната управа 

Член 111 
Владата на седница утврдува насоки и ставови со 

кои се определува: 
- начинот на работата на министерствата и другите 

органи на државната управа во извршувањето на за-
коните и другите прописи; 

- роковите за донесување на акти за кои минис-
терствата и другите органи на државната управа се ов-
ластени; 

- да поднесуваат извештаи по пооделни прашања; 
- начинот на соработката со другите државни орга-

ни, и 
- други прашања кои се од значење за остварување 

на функциите на министерствата и другите органи на 
државната управа. 

Член 112 
(1) Кога министерот е овластен да донесе акт со 

кој се уредуваат прашања за начинот на остварување-
то на уставните права на граѓаните, министерот е дол-
жен да ја извести Владата за актот и истиот да го дос-
тави како нацрт акт до Владата. 

(2) Кога министерот е овластен да донесе акт кој 
се однесува на располагање со финансиски средства 
должен е да ја извести Владата за начинот на користе-
њето на средствата со конкретни податоци. 

Член 113 
Во остварувањето на своите права, должности и 

одговорности, Владата ја усогласува и ја насочува ра-
ботата на органите на државната управа и може да ут-
врдува начелни ставови во врска со спроведувањето 
на утврдената политика и извршувањето на законите 

и другите прописи и општи акти на Собранието и на 
Владата, да им наложува на овие органи да донесуваат 
прописи и да преземаат мерки за кои се овластени, да 
утврдува рокови за извршување на одделни задачи од 
нивниот делокруг и да бара да ја испитаат состојбата 
во областите од нивниот делокруг и да и поднесат на 
Владата извештај со соодветни предлози. 

Член 114 
За остварување на функциите на Владата во врска 

со надзорот над работата на министерствата и другите 
органи на државната управа, Секретаријатот за зако-
нодавство ги разгледува прописите што ги донесуваат 
министрите и директорите кои раководат со самостој-
ните органи на државната управа од гледиште на нив-
ната усогласеност со закон или друг пропис или акт на 
Собранието и прописите и други акти на Владата, ка-
ко и од гледиште на единството на правниот систем и 
за тоа на Владата и дава свое мислење. 

3. Остварување на соработката на Владата со вла-
дите на други држави и со меѓународни органи и орга-
низации 

Член 115 
(1) Владата во рамките на своите права и должнос-

ти, а врз основа на Уставот, како и врз основа на рати-
фикувани меѓународни договори, соработува, одржува 
и развива односи со органи и организации на други др-
жави, како и меѓународни органи и организации. 

(2) Владата ја остварува соработката со органи на 
други држави и меѓународни органи и организации, за-
ради активно учество на Република Македонија во 
развивање и унапредување на политичките, економ-
ските, културните и другите односи меѓу Република 
Македонија и другите држави и меѓународни органи и 
организации кои се од интерес за Република Македо-
нија, или за правата и интересите на нејзините граѓа-
ни. 

(3) Владата ги остварува меѓународните посети, 
врз основа на програма, која се донесува секоја годи-
на. 

(4) Меѓународните посети можат да се остваруваат 
и надвор од утврдената годишна програма, кога Вла-
дата ќе оцени дека е тоа од интерес на Република Ма-
кедонија. 

(5) Владата го утврдува составот на делегацијата. 

IX. С О Р А Б О Т К А Н А ВЛАДАТА СО О Р Г А Н И Т Е 
НА О П Ш Т И Н И Т Е И ГРАДОТ СКОПЈЕ 

Член 116 
Во остварувањето на соработката, органите на оп-

штините и градот Скопје на Владата и доставуваат по-
датоци, информации и други материјали од значење за 
остварување на нејзините права и должности. 

Член 117 
(1) На органите на општините и градот Скопје, 

Владата може да им дава стручна и друга помош од 
значење на остварување и извршување на нивните за-
дачи. 

(2) Стручната помош се состои особено во: давање 
стручни мислења и упатства за примена на прописите 
кога органите на општините и градот Скопје тоа го 
бараат; кога постојат различни ставови за значајни 
прашања за остварување на положбата и надлежноста 
на општините и градот Скопје; кога прописите упату-
ваат на соодветна примена од страна на општините и 
градот Скопје, мислења за организациони и други пра-
шања од интерес за правилно функционирање и унап-
редување на работата на органите од став (1) од овој 
член, како и други видови стручна и друга помош. 
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X. С О Р А Б О Т К А Н А ВЛАДАТА СО Ј А В Н И Т Е 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, Ј А В Н И Т Е УСТАНОВИ, ЈАВ-
Н И Т Е СЛУЖБИ, П О Л И Т И Ч К И ПАРТИИ, ТРГОВ-
СКИ ДРУШТВА, З Д Р У Ж Е Н И Ј А Н А ГРАЃАНИ И 

Ф О Н Д А Ц И И 

Член 118 
(1) Владата соработува со јавните претпријатија, 

јавните установи, јавните служби, политичките пар-
тии, трговските друштва, здруженијата на граѓани и 
фондации за прашања кои се од значење за остварува-
ње на надлежностите на Владата и за остварување на 
правата и интересите на овие правни лица. 

(2) Владата на седница ги разгледува и предлозите 
и иницијативите на субјектите од став (1) на овој член 
и донесува заклучоци врз основа на извештаите од ра-
ботните тела на Владата. 

(3) Кога до Владата се обраќаат субјектите од став 
(1) на овој член со иницијативи барања и предлози, а 
кои не се во надлежност на Владата, генералниот сек-
ретар се грижи тие да бидат упатени до надлежните 
органи за што ги известува подносителите на соодвет-
ните барања. 

(4) Во рамките на своите права и должности, Вла-
дата соработува со синдикатите за остварување на 
правата, должностите и одговорностите на вработени-
те во државните органи и за други прашања во рамки-
те на колективното договарање. 

Член 119 
(1) Трговски друштва, здруженија на граѓани и 

други правни лица иницијативи за разгледување на 
нивните барања од страна на Владата ги поднесуваат 
до Генералниот секретар. 

(2) Ако за иницијативите од став (1) на овој член 
не е надлежна Владата, Генералниот секретар за тоа 
ги информира овластените предлагачи и го препраќа 
барањето до надлежниот орган или го враќа на подно-
сителот на иницијативата. 

(3) Во случаите кога Владата е надлежна, Генерал-
ниот секретар иницијативата ја праќа на мислење во 
врска со основаноста и оправданоста на предметот на 
иницијативата на надлежните министерства. 

XI. Н А Ч И Н НА И Н Ф О Р М И Р А Њ Е Н А ЈАВ-
НОСТА З А Р А Б О Т А Т А Н А ВЛАДАТА (ЈАВНОСТ 

ВО Р А Б О Т А Т А НА ВЛАДАТА) 

Член 120 
(1) Претседателот на Владата се грижи за инфор-

мирање на јавноста за работата на Владата и за реали-
зацијата на годишната програма за нејзината работа. 

(2) Замениците на претседателот на Владата и ми-
нистрите, во консултација со претседателот на Влада-
та, ја известуваат јавноста за одделни прашања од ос-
тварувањето на годишната програма за работата на 
Владата и за тековното работење, во доменот на нив-
ното ресорно задолжение. 

(3) Кога се работи за информации што не може да 
се објавуваат бидејќи се однесуваат на националната 
безбедност, службена и деловна тајна, како и на лични 
податоци на граѓаните, согласно со закон со кој се уре-
дува заштитата на податоците на граѓаните, Владата по 
предлог на ресорните министри или по сопствена оцен-
ка го определува начинот на општото запознавање на 
јавноста за материјалите и информациите. 

Член 121 
(1) Редовното известување на јавноста за работата 

на Владата за нејзините седници и за донесените зак-
лучоци се врши преку портпаролот на Владата. 

(2) Во одделни случаи по оценка на претседателот 
на Владата за донесените одлуки, заклучоци и презе-
мени мерки од надлежност на Владата, известувањето 
на јавноста може да го остварува еден од замениците 
на претседателот на Владата, односно ресорниот ми-
нистер. 

Член 122 
(1) Претседателот на Владата ги определува прио-

ритетите кои произлегуваат од работата на Владата и 
кои портпаролот ги обликува и презентира во дневно-
то, односно неделното информирање на јавноста. 

(2) Во остварувањето на работите од став (1) на 
овој член портпаролот на Владата непосредно кому-
ницира со Генералниот секретар и со државните сек-
ретари во надлежните министерства. 

Член 123 
Владата ја известува јавноста за својата работа и 

преку: 
- издавање на соопштенија и билтени за позначај-

ните прашања што се разгледуваат на седниците на 
Владата и за ставовите и заклучоците во нив; 

- организирање на конференции за печатот, радио-
то и телевизијата; и 

- Интернет. 

Член 124 
(1) Работата на Владата ја следат акредитирани 

претставници на јавните гласила заради поблиско за-
познавање со прашањата за кои Владата расправа. 

(2) Владата обезбедува услови, претставниците на 
јавните гласила да се запознаат со материјалите и со 
заклучоците и ставовите на Владата. 

(3) Претставниците на јавните гласила кои ја сле-
дат работата на Владата ги акредитира Агенцијата за 
информации. 

XII. Г Е Н Е Р А Л Е Н СЕКРЕТАРИЈАТ К А К О 
СТРУЧНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА 

Член 125 
(1) Генералниот секретаријат во согласност со За-

конот за Владата на Република Македонија и актот за 
неговото основање обезбедува законито, ефикасно и 
транспарентно работење на Владата. 

(2) Со актот за организација и систематизација за 
работата на Генералниот секретаријат, а врз основа 
на овој деловник обезбедува логистичка поддршка на 
Владата во целина, на претседателот на Владата, за-
мениците на претседателот на Владата и членовите на 
Владата. 

XIII. П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 126 
До конституирањето на работните тела на Владата 

и изборот на членовите на комисиите за решавање во 
управна постапка во втор степен, според одредбите на 
овој деловник, продолжуваат да работат работните 
тела и комисиите на Владата формирани според досе-
гашниот Деловник за работа на Владата на Република 
Македонија, пред влегувањето во сила на овој делов-
ник . 

Член 127 
Со денот на влегувањето во сила на овој деловник, 

престанува да важи Деловникот за работа на Владата 
("Службен весник на РМ" бр.20/95 - Пречистен текст; 
Одлуката за изменување на Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 33/95), Деловник за изменување и дополну-
вање на Деловникот за работа на Владата на Републи-
ка Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 41/99) и 
Деловник за изменување и дополнување на Деловни-
кот за работа на Владата на Република Македонија 
("Службен весник на РМ" бр. 33/2000 година). 

Член 128 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-729/1 Претседател на Владата 
18 април 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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778. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Ко-
мисијата за хартии од вредност донесена на седницата 
одржана на 09.05.2001 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ Н А 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "КБ Брокер" АД Скопје се дава одобрение 
за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора 
емисија на 8.500 обични акции во вредност од 850.000 
германски марки во денарска противвредност по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија 
на 09.05.2001 година во износ од 26.471.218 денари. 

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

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

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

Бр. 07-295/5 Комисија за хартии од вредност 
10 мај 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

779. 
Врз основа на член 50 и член 163 став 1 точка 5 од 

Законот за хартии од вредност ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), сог-
ласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност 
донесена на седницата одржана на 09.05.2001 година, 
Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ З А ИЗМЕНА Н А 

УСЛОВИТЕ ВО ТЕКОТ Н А ЕМИСИЈАТА 

1. На "ФХЛ Мермерен комбинат" АД Прилеп се 
дава согласност за измена на Одлуката за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - втора емисија на ак-
ции во делот кој се однесува на промена на купувачот, 
односно купувач на акциите е правното лице "Ф.Х.Л. 
Кириакидис Марблес С.А.", Драма, Република Грција 
наместо Илиас Кириакидис. 

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

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

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

Бр. 07-322/5 Комисија за хартии од вредност 
10 мај 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О С Н О В Е Н СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведена постапка по тужба на ту-

жителот Фаик Мустафа од с.Грешница - Кичевско, 
преку полномошникот Тони Атанасовски адвокат од 
Скопје, против тужениот Туниќ Гора од Скопје со не-
позната адреса во странство, за утврдување на право 
на сопственост на стан во Скопје нас.Карпош III во ст-
ан зграда А4 влез 4 стан 14 со површина од 30,47 м2, по 
основ на Договор за купопродажба склучен во Скопје 
на ден 03.03.1978 година помеѓу тужителот и тужениот 
Туниќ Гора. 

З а привремен застапник на тужениот Туниќ Гора 
од Скопје со непозната адреса во странство го постави 
адвокатот од Скопје Антониот Апостоловски кој ќе 
го застапува тужениот во постапкава се додека туже-
ниот или неговиот полномошник не се појават пред 
судот, однсоно додека Меѓуопштинскиот Центар за 
социјална работа на Град Скопје не го извести судот 
дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10646) 

Пред овој суд се води постапка за долг по тужбата 
на тужителот Земјоделска банка АД Скопје, против 
тужената Васка Јаневска од Скопје, ул. "Софиска" бр. 
16. Вредност на спорот 37.635,00 денари. 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокат Весна Јаневска, ул."Климент Охридски" бр. 
66-1/1 со решение на Меѓуопштински центар за соци-
јална работа на општините град Скопје бр. 3020-568 од 
03.10.2000 година, кој ќе го застапува тужената до не-
гово јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 
2542/99. (10880) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е пос-
тапка по тужбата на тужителот Јанакиевски Бранис-
лав од Скопје, со стан на ул."4-ти Јули" бр. 1/3-9, про-
тив тужениот Виктор Симоновски со непозната адре-
са на живеење за утврдување на право на сопственост 
на двособен стан на ул."4-ти Јули" бр. 1, влез 3, стан 9 
и подрум бр. 9 во населба Горче Петров, Скопје. 

Се повикува тужениот Виктор Симоновски да се 
јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот и во истиот рок да ја достави својата адреса на 
живеење. Доколку тужениот или неговиот полномош-
ник не се јават во овој рок, постапката ќе продолжи 
преку привремен старател што ќе биде поставен на 
тужениот и кој ќе ги застапува неговите интереси во 
парницата XIV. П.бр. 344/01 се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се јават во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХIV.П.бр. 
344/01. (10238) 

О С Н О В Е Н СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е 

спор за утврдување право на сопственост по тужба на 
тужителот Маловски Ристо од Скопје, ул. "Валандов-
ска" бр. 4/4-8 Скопје, против тужениот Риза Акиф со 
непозната адреса на живеење. Вредност неопределе-
на. 

Се повикува тужениот Риза Акиф да се јави во 
овој суд да ја достави сегашната адреса на живеење во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно, неговите интереси пред овој суд ќе ги 
застапува привремениот старател адвокат Дељо Кади-
ев, се до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI.П.бр. 
2609/00. (10319) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по тужба на тужителот Камбери Аз-

би Ариф од с.Добридол, против тужените Јонузи Се-
латин Земиме, Зумри, Џелал и Себајете сите од с.Доб-
ридол, со основ сопственост основ на договор за купо-
продажба заведен е граѓански П. бр. 619/98. 

Бидејќи тужената Јонузи Селатин Себајете од с. 
Добридол, сега е со непозната адреса се повикува да 
се јави во судот, да достави точна адреса или пак да 
овласти полномошник кој ќе ја застапува по оваа по-
стапка до нејзино окончување. 

Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена суд-
от по службена должност ќе и постави привремен зас-
тапник. 

За привремен застапник ќе биде поставен адвокат-
от Елези Таип од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.619/98. (10877) 
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Пред Основниот суд во Гостивар, во тек е парница 
по тужба на тужителот Осигурување "Кјуби Македо-
нија" АД Скопје против тужениот Адеми Берат од Го-
стивар, основ регрес, вредност од 27.647,00 денари. 

На тужениот Адеми Берат од Гостивар, со непоз-
ната адреса на претстојувалиште и живеалиште во 
странство му се поставува привремен застапник лице-
то Драгослава Веселинова, адвокат од Гостивар, која 
ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој 
или негов полномошник или застапник не се јави пред 
овој суд и додека органот за старателство не му поста-
вил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.297/00. (10879) 

Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 
став 2 точка 4 од З П П на тужениот Сулејмани Џемил 
од с.Вруток, сега со непозната адреса, во спорот за 
развод на брак, а по тужба на тужителката Сулејмани 
родена Нухија Фатмире од с.Вруток му постави при-
времен застапник адвокат Љупчо Лазарески од Гости-
вар, кој ќе го застапува тужениот во постапката за 
развод на брак, под П.бр. 159/01 се додека истиот или 
негов полномошник не се појават пред судот, односно 
додека органот за старателство не го извести судот 
дека му назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.159/01. (11422) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред Основниот суд во Куманово поведена е пос-

тапка за утврдување на право на сопственост по основ 
на одршка по тужба на тужителот Антевски Борко од 
Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 66/3-3 против туже-
ната Куковиќ Десанка од СРЈ со непозната адреса на 
живеење. 

Бидејќи тужената е со непозната адерса на живее-
ње, судот за привремен застапник и го назначува адво-
катот Јордан Серафимовски од Куманово. 

Застапникот ќе ја застапува тужената во оваа пос-
тапка се додека тужената или нејзиниот полномошник 
не се појават пред судот или додека Центарот за соци-
јална работа Куманово, не ќе го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, VII. П.бр. 317/01. 
(10098) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смртта на лицето Зибери Алит Зибер од с.Мала Речи-
ца, а по предлог на предлагачите Зибери Јетмир од с. 
Мала Речица. 

Се повикува лицето Зибери Алит Зибер од с.Мала 
Речица, да се јави во рок од 15 дена од објавување на 
огласот или пак секој друг што знае за неговиот жи-
вот. 

Доколку не се јави никој во определениот рок суд-
от на лицето Зибери Алит Зибер ќе му постави при-
времен стрател преку ЦСР Тетово, кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси до правосилното окончува-
ње на овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 262/01. (10099) 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смртта на лицето Зејнула Шабан Емин од Тетово, а по 
предлог на предлагачот Зејнула Ројан од Тетово. 

Се повикува лицето Зејнула Шабан Емин од Тето-
во, да се јави во рок од 15 дена од објавување на оглас-
от или пак секој друг што знае нешто за неговиот жи-
вот, доколку во определениот рок не се јави никој суд-
от ќе постави привремен стрател преку ЦСР Тетово 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси до пра-
восилното окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 278/01. (10100) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за соп-
ственост по тужба на тужителот Мисими Насуф Насер 

од с.Мала Речица, против тужениот Беџети Камил Ну-
ри од Тетово, а сега со непозната адреса во Турција. 

Се повикува тужениот Беџети Камил Нури во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот се јави во судот 
достави своја точна сегашна адреса или определи свој 
полномошник во постапката. Во спротивно, судот 
преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе му оп-
редели времен старател кој ќе го застапува во постап-
ката до нејзино правосилно окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 363/01. (10102) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Богоевски Цветко од Тетово, против тужениот 
Богоевски Душко од Тетово, а сега со непозната адре-
са во Австрија, се води постапка за сопственост. 

Се повикува тужениот да се јави во судот да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до окончување на истата. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му поста-
ви привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 295/01. (10103) 

Пред овој суд се води спор за исполнување на дого-
вор по тужба на тужителот Шабани Хамди од с.Доб-
роште, против Лимани Изаир од Босна. 

Се повикува тужениот Лимани Исенов Изаир со 
непозната адреса во Босна да во рок од 30 дена се јави 
во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој 
полномошник судот ќе му постави привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 378/01. (10104) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за соп-
ственост по тужбата на тужителите Тефик Амити од 
Тетово и Назиф Амити од Тетово, против тужените 
Каримани Даут од Тетово и Исмаили Зулфи Мухамед 
од с.Камењане, а сега со непозната адреса во странст-
во - Турција. 

Се повикува тужениот Исмаили Зулфи Мухамед 
во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави во судот, достави своја точна адреса или овласти 
полномошник кој ќе го застапува во предметот. Во сп-
ротивно, судот преку Центарот за социјални работи 
во Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе го 
застапува до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 353/01. (10105) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6108/2000 од 30.10.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02035105?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД на МУЛТИНЕТ 
Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ ул. "Ловќен-
ска" бр. 25, Скопје. 

Скратен назив: МУЛТИНЕТ ДООЕЛ Скопје. 
Основач: Владимир Јовановски од Скопје, ул. 

"Ловќенска" бр. 25. 
Средства: Средствата за основање изнесуваат 

вкупно 155.000 денари или 5000 дем. 
Одговорност: Не одговара, а ризикот го сноси во 

висина на основачкиот влог. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40, 50.40/1, 51.22, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/2, 52.44/4, 93.01, 93.02, 93.05, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
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52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Обврски и права: Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

З а обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител: Владимир Јовановски, ул."Ловќенска" 
бр. 25, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6108/2000. (42337) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 1/2001, на регистарска влошка бр. 02039251?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
угостителство Б А Ж Е - К О М извоз-увоз ДООЕЛ с. Ви-
ничани Градско. 

Основач: Душан Димитров од с. Виничани Градско. 
Дејности: 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, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.50, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73,. 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 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, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.60, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.34, 92.72, 93.05, откуп и продажба на земјоделски и 
сточарски производи, лековити билки, шумски плодо-
ви, водоземци, печурки, секундарни отпадоци. 

Дејности од надворешнотрговското работење: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски правни 
и физички лица, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, консигнациона продажба, ту-
ристички услуги. 

Овластувања и одговорности: Во правниот промет 
со трети лица Друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за своите обврски одговара со сите 
свои средства. 

Овластен потписник: Димитров Душан - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1/2001. 
(3782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 113/2001, на регистарска влошка бр. 02039363?-3-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за градежништво, трговија и услуги 
ЛИСЕЦ-БАУ ДОО експорт-импорт Тетово, ул. 
"Илинденска" бб ГТЦ лок. бр. 56, Тетово. 

Содружници: Сафет Аљиу од с. Неготино Гостивар-
ско, Мухареми Абдулџемил од с. Лисец Тетовско и во 
внатрешен и надворешен промет Друштвото го заста-
пува и преставува Мухареми Абдулџемил - управител 
без ограничување. За сторените обврски во правниот 
промет Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Фирмата на Друштвото гласи: Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги ЛИСЕЦ-БАУ ДОО ек-
спорт-импорт Тетово, ул. "Илинденска" бб ГТЦ лок. 
бр. 50, Тетово. 

Скратен назив: ЛИСЕЦ-БАУ ДОО експорт-импорт 
Тетово. 

Дејности: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.20, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 51.13, 51.18, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20, 
74.20/1, 74.81, 74.82, 74.84, 50.30, надворешнотрговско 
работење надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, консигнациона продажба, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
113/2001. (3783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 151/2001, на регистарска влошка бр. 02039401?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за транспорт, трговија и производство 
СТЕОЛ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стајковци - Скопје, ул. 
"Антон Велковски" бр. 10/11, с. Стајковци - Скопје. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 24.16, 24.17, 24.51, 25.22, 25.23, 25.24, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.66, 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, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување на странски фирми, посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, реекспорт, консигнација, 
изведување градежни работи во странство, превоз на 
стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Југославија, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Содружник: Божиновски Стевче од с. Стајковци-
Скопје, ул. "Антон Велковски" бр. 10/11. 

Божиновски Стевче - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
151/2001. (3784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6608/2000, на регистарска влошка бр. 02038257?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија 
и услуги ИГАН-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз ул. "4-ти 
Јули" бр. 1-4/1, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ со дејности: 45.25, 45.31, 45.32, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42, 
51.43, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 
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52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 74.84. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Блажовски Игор - управител. 

Износ на основната главница 5.343 дем во денарска 
противвредност на износ од 166.000,00 ден. основачки 
влог. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6608/2000. (3785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 395/2001, на регистарска влошка бр. 02039645?-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, издавачка деј-
ност и услуги А З Б У К А Антонио ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Петар Ацев" бр. 14. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 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, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 74.12, 74.13, 74.84, 93.05, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапување, реек-
спорт. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Антонио Спасев - управител 
без ограничување. 

Основачкиот влог изнесува 5.500 дем односно во де-
нарска противвредност 170.500 денари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
395/2001. (3786) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 347/2001, на регистарска влошка бр. 02039597?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, 
транспорт, туризам, угостителство и услуги А Н К А Р А 
К О М П А Н И Мустафа и др. ДОО експорт-импорт, ул. 
"18 Ноември" бр. 15, Куманово. 

Основан со акт од 31.01.2001 год. 
Содружници: Мустафа Челик од Анкара, Јилмаз 

Ерсан од Анкара и Неџми Челик од Анкара. 
Дејности: 15.83, 22.23, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 

45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 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, 51.41, 
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, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20/3, 74.84, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување, консигнација и комисион, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со соседните земји: Бугарија, Ал-
банија, Грција и СР Југославија, туристички и угости-
телски услуги, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител, Мустафа Челик, со неограничени овлас-

тувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

347/2001. (3787) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 280/2001, на регистарска влошка бр. 02039530?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДОО на Друштвото за угостителство, услуги и тр-
говија на големо и мало Т Е О Н И ДОО извоз-увоз н.м. 
Илинден, ул. "Илинденска" бр. 77, општина Илинден. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 52.27, 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, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.40, 74.13, 74.14, 
74.40, 74.82, 74.84, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, застапување, 
посредување, реекспорт, консигнација, малограничен 
промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја, угостителски услуги. 

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. 

Основачи: Стојановски Гоце, од Скопје, н.м. Илин-
ден, ул. "Илинденска" бр. 73-а, Николовски Јовица од 
Скопје, н.м. Илинден, ул. "Илинденска" бр. 77. 

Николовска Лидија - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

280/2001. (3788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 108/2001, на регистарска влошка бр. 02039358?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт, 
трговија и услуги ФАТ-ПРОМ ДООЕЛ експорт-им-
порт, Тетово, ул. "Ј.Сандански" бр. 80. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 
15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 
18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 
27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-
рени одговара со сите свои средства. 
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З а управител на Друштвото се определува лицето 
Меас Јахји од с. Палатица-Желино како лице овласте-
но за застапување во внатрешниот и надворешнотр-
говскиот промет, без ограничување. 

Основач: Меас Јахји од с. Палатица-Желино. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

108/2001. (3789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 6453/2000, на регистарска влошка бр. 02035273?-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Туристичка агенција РОМА-ТУРС МИ-
МИ ТП Милаим Исмаил Камбери ул. "Борче Кочо-
ски" бр. 74, Тетово. 

Основач: Милаим Исмаил Камбери од Тетово, ул. 
"111" бр. 5, Тетово. 

Назив на фирмата: Туристичка агенција РОМА-
ТУРС М И М И ТП Милаим Исмаил Камбери Тетово, 
ул. "Борче Кочоски" бр. 74. 

Седиштето е во Тетово, ул. "Борче Кочоски" бр. 74. 
Предмет на работење е: 63.30 - Дејност на патнички 

агенции и туроператори, дејност што се однесуваат на 
укажување на туристи, некласифицирани на друго 
место, 71.10 - Изнајмување на автомобили. 

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице: Милаим Исмаил Камбери - управи-

тел без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

6453/2000. (3790) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7106/2000, на регистарска влошка бр. 02036139?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво - дооел на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги СТАРТ ТЕКСТ К О М П А Н И 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Гоце Делчев" 
бр. 11, ДТЦ Мавровка, сутерен Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 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, 51.24, 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, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.62, 52.63, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки, 
меѓународен превоз на патници, комисиона продажба, 
малограничен промет со соседните земји Албанија, 
Грција, Бугарија и СР Југославија. 

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

З а обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Аднан Исени од 
Скопје. 

Основач, единствен содружник е лицето Аднан Исе-
ни од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7106/2000. (3791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7172/2000, на регистарска влошка бр. 02038389?-6-
01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП на Трговија на мало со компјутерски ком-
поненти ДИН К О М П Ј У Т Е Р И Жарко Живко Јанев-

ски ТП Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 
21/30. 

Основач: Жарко Јаневски од Скопје, бул. "Видое 
Смилевски Бато" бр. 21/30. Основачот одговара лично 
со целиот свој имот. 

Дејност: ТП во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. ТП за обврските 
сторени во прометот одговара лично со целиот свој 
имот. 

Управител: Жарко Јаневски - управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7172/2000. (3793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7309/2000, на регистарска влошка бр. 02039167?-3-
11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштвото за едукација, информациски ин-
женеринг и консултации Ќ У Р Ч И Е В К О Н С А Л Т И Н Г 
Лара Оливер и Петар ДОО увоз-извоз Скопје, ул. 
"Боро Менков" бр. 6/1-4. 

Основачи: Лара Станковска од Скопје, ул. "Љуба 
Ивановиќ" бр. 3-2/15, Оливер Ќурчиев од Скопје, ул. 
"Боро Менков" бр. 6/1-4 и Петар Ќурчиев од Скопје 
ул. "Боро Менков" бр. 6/1-4. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/2, 
50.30/3, 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, 51.64, 51.70, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.74, 70.20, 70.32, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 80.42, 
92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
лица во Република Македонија, работи за посредува-
ње во надворешнотрговски промет, увоз-извоз на сто-
ка и услуги на малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка за обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Лара Станковска - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7309/2000. (3794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 117/2001, на регистарска влошка бр. 02039367?-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за телекомуникации, трговија и услуги 
П Л А Н Е Т М ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Јане 
Сандански" бр. 107/1-2. 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.10, 50.50, 51.11, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.64, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 
70.11, 70.20, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.40, 74.84, 30.02, 30.01, 36.63, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 
22.22, 22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 80.41, 80.42, 92.34, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, посредување и застапување во прометот со сто-
ки и услуги, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународна шпедиција, туристичко агенциски услуги, 
консигнација. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Мери Попова - управител без ограничување. 
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Основачи на Друштвото се: Д И К А Н ДООЕЛ и СИ-
М А К С ДООЕЛ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
117/2001. (3795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во тр-
говскиот регистар Друштвото за производство, трго-
вија и услуги Е К О Б И С Стрезо ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Македонска преродба" бр. 16, Скопје. 

Содружник-основач: Стрезо Јовановски, Скопје, 
ул. "Македонска преродба" 16, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.98/2, 22.15, 22.22, 22.23, 22.25, 28.12, 
28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 45.31, 50.20, 50.30/2, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.45, 
51.64, 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, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.62, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.23, 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, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 
71.40, 72.30, 72.50, 73.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување на странски правни и физички лица, ма-
лограничен промет со соседните земји, реекспорт, 
увоз и извоз на стоки и услуги, угостителски и турис-
тички услуги, соработка со странски кооперанти и 
производители. 

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 трговски промет е Стрезо Јовановски, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (5580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 647/2001 од 22.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039897?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на трговец-поединец на Авто 
такси ТП ГРА Фуат Исмал Мемиши, Кондово. 

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на 
патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

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

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

Основач: Фуат Мемиши. 
Управител: Фуат Мемиши, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

647/2001. (5581) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 303/2001 од 20.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039553?-3-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО на Шаховска галери-
ја К А И С А - ДЈ ДОО, ул. "Наум Наумовски - Борче" 
бр. 68/4, Скопје. 

Дејности: 92.62, 92.72, 22.11, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.25, 74.11, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 74.14, 74.83, 
74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.12, 52.44/4, 
52.26, 52.33, 52.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 52.10, 51.42/1, 51.44, 51.70, 
51.19, 63.30, 63.12, 74.40, 51.24, 51.43, 51.54, 51.56, 51.25, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.51, 51.45, 51.61, 51.64, 51.52, 
50.40/2, 50.50, 63.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, застапување и посредување во промет, 

консигнација, реекспорт, комисиони работи, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ, ме-
ѓународен транспорт и шпедиција, угостителски и ту-
ристички услуги и агенциски услуги. 

Основачи: Драгољуб Јаќимовиќ од Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 24/3-7 и Даниела Јакимовиќ од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 24/3-7, со договор бр. 01/2000 од 
05.12.2000 година. 

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 сиот свој имот. 

Основачите не одговараат за обврските на друш-
твото. 

Управител на друштвото е Драгољуб Јаќимовиќ, 
со овластување за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
303/2001. (5582) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 291/2001 од 13.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039541?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за про-
изводство, транспорт, трговија и услуги МЕРО ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "В.С.Бато" бб. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 17.51, 17.54/1, 15.85, 
17.54/2, 17.60, 19.10, 18.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 18.30, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 51.44, 51.56, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 55.11, 45.32, 
45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.21/2, 45.31, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 93.01, 93.04. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседни земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето 
Муамер Азири од с. Г.Седларце-Камењане, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување. 

Основач: Муамер Азири од с. Г. Седларце, Каме-
њане. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
291/2001. (5583) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 191/2001 од 1.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039441?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
производство, транспорт, трговија и угостителски ус-
луги КОСМОС-2001 ДООЕЛ експорт-импорт с. Бого-
виње, Боговиње. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
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45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
74.20/2, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
74.20/1, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84. 

Надворешно работење: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, консигнација, угостителски услуги, изведување на 
инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседни земји. 

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

За управител на друштвото се определува лицето 
Тахир Аљити од с. Боговиње, Боговиње, како лице 
овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решнотрговскиот промет, без ограничување. 

Основач: Тахир Аљити од с. Боговиње, Боговиње. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

191/2001. (5584) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 697/2001 од 27.2.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039947?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за градежниш-
тво, услуги и трговија Б А Р Б У С ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Анкарска" бр. 21. 

Основачи на друштвото: Бранко Димовски од 
Скопје, ул. "Соле Стојчев" бр. 5/2-2. 

Дејности на друштвото: 31.10, 31.61, 31.62, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 
50.20, 50.30, 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, 51.66, 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, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 63.12, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
консигнациона продажба на странска стока, малограни-
чен промет со соседните земји, изведување на инвестици-
они работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Бранко Димовски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
697/2001. (5585) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 574/2001 од 22.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039824?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за 
трговија, производство и услуги СЕРЏО-ДЕНИ ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бутелски венец" бр. 46. 

Управител: Ѓулџеман Илјас од Скопје. 
Содружник: Ѓулџеман Илјас од Скопје. 
Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 

17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 52.27, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 65.12/3, 
63.40, 70.31, 74.83, 74.84. 

Во НТР друштвото ќе обавува: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, посредување, консигнациони складишта, ко-
мисионо работење, реекспорт, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
574/2001. (5586) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 492/2001 од 16.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039742?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар ТП ТО - Ч А К (такси превоз) Андреја 
Владо Томески Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 54-2/12. 

Основач: Андреја Владо Томески од Скопје, бул. 
"АСНОМ" бр. 54-2/12. 

Дејности: 60.21, превоз на патници во друг копнен 
сообраќај, линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на 
патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 
60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Одговорност: Во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Андреја Томески, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

492/2001. (5587) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 463/2001 од 19.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039713?-6-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТП на Трговијата на мало 
со облека ТЕКСАС-ЏИНС ТП Муриќ Таип Самера 
ГТЦ-2 кат "Еко-Шопинг", Скопје. 

Дејности: 52.42 трговија на мало со облека, 52.62 
трговија на мало со стоки на тезги и пазари. 

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 целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Муриќ Таип Са-
мера, управител без ограничувања. 

Содружник е Муриќ Таип Самера. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

463/2001. (5588) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 583/2001 од 21.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039833?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за трговија, ус-
луги и транспорт БО-ДЕ Дејан ДООЕЛ, ул. "3-та 
МУБ" бр. 114, Куманово. 

Фирма - назив: Друштво за трговија, услуги и тран-
спорт Б О - ДЕ Дејан ДООЕЛ. 

Скратен назив: Б О - ДЕ ДООЕЛ. 
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Седиште: Куманово, ул. "3-та МУБ" бр. 114. 
Основач: Дејан Милановски од Куманово со место 

на живеење на ул. "3-та МУБ" бр. 114, ги исполнува 
условите во однос на висината на основачкиот влог. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 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, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен превоз на патници и стока. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Дејан Милановски, управител без ограничувања во 

овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

583/2001. (5589) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6919/2000 од 5.12.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 02035889?-6-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар уписот на ТП ХЕЈ трговија на мало Ернад Та-
ип Скендеровиќ, ул. "Боро Менков" бр. 5/4-8, Скопје. 

Седиште: ул. "Боро Менков" бр. 5/4-8, Скопје. 
Управител: Скендеровиќ Ернад од Скопје, ул. "Бо-

ро Менков" бр. 5/4-8. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Дејности: 52.41 трговија на мало со текстил, 52.42 
трговија на мало со облека. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6919/2000. (5590) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ Н А 
ЗДРУЖЕНИЈА Н А ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение Рег. 
Зг. 122/00 од 20.04.2001 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: се 
одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фонадации на Ансамбл за ромски народни песни и 
игри "Пралипе" со седиште во Скопје, на ул. "Шуто 
Оризари" бб. 

Дејноста на Ансамблот е да го негува, одгледува и 
збогатува народниот мелос на народите и народнос-
тите кои живеат во Република Македонија, да го 
проучува, прати и негува битот и театарското тво-
рештво на народите и народностите во Република Ма-
кедонија и прогресивниот свет, да го проучува, прати, 
негува и презентира пишаниот збор, да ја развива 
еманципацијата помеѓу своите членови како начин на 
остварување на својата културно-уметничка само-
стојност, преку организирани настани, да ги презен-
тира своите достигнувања од сите домени, а особено 
на народниот мелос, драмски претстави и литературно 
аматерско творештво, да организира настапи во 
Републиката и во странство, да помага во изучување 
на народниот мелос, да соработува со организации и 
институции за збогатување на културно-уметничкиот 
и забавниот живот, да организира разни форми на 
стручно оспособување на своите членови и други 
заинтересирани граѓани. 

Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
жение на граѓани и фондации Ансамблот за ромски 
народни песни и игри "Пралипе" се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, Рег. Зг.бр. 
122/00. (9661) 

Во судскиот регистар на политичките паритии под 
Рег.бр. 96 се запишува политичка партија ВМРО вис-
тинска македонска реформска опција со скратено име 
ВМРО се седиште во Скопје на ул."Горноврановска" 
бр. 122, а лице кое ќе ја застапува партијата до одржу-
вање на Првиот конгрес е г-дин Борис Змејковски од 
Скопје. 

Политичката парија стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 05.04.2000 годи-
на. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П.бр. 5/00. 
(9650) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Гостивар под реден број 
Рег.бр. 12/2001 година се запишува здружение под име: 
"Здружение на граѓани - К И К Бокс клуб "Лион" -
Гостивар кое го застапува неговиот претседател 
Дехар Ѓиран, Работата и активностите на 
Здружението ќе се однесуваат на поттикнување, 
омасовување, развој и унапредување на К И К Боксинг 
спортот, грижа за квалитетот на своите членови, 
унапредување на здравствената заштита на 
натпреварувачите, учество и организирање на 
натпревари помеѓу клубовите во Републиката. 

Од Основниот суд во Гостивар, Рег.бр. 12/2001. 
(9883) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 
10/2001 од 26.04.2001 година се запишува во 
Регистарот на здруженија на граѓани под име: 
"Здружение на земјоделци и водокорисници "Јавор" 
од Кованец, кое ќе се залага за: унапредување на 
земјоделството, потполно ангажирање на 
работоспособното земјоделско население во процесот 
на земјоделското производство, зголемување на 
производството на земјоделските култури, промена на 
структуралното производство, разгледување на 
можноста за воведување на нови култури од 
растителниот свет и друго. 

Лице овластено за застапување е Стојанов Никола 
од Кованец. 

Од Основниот суд во Гевгелија, Рег.бр. 10/2001. 
(9668) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Дебар под реден број Згф. 
бр. 3/2001 од 24.04.2001 година се запишува здружение 
под име: "Здружение на одгледувачи на крави "Ра-
дика" - Дебар. 

Целта на основањето на здружението е развојот на 
краварството во ниво на општина, поттикнување на 
мерки за нејзин развој и подобрување на расниот сос-
тав на кравите, организирање и одржување на курсеви 
за правилна исхрана на молзните крави особено во 
зимскиот период и користење на научно-технички 
сознанија за правилно одржување и преработка на 
млеко и млечни производи, формирање на стручни 
работни групи за изработка на програмска докумен-
тапија за обезбедување на кредити за изградба на 
фарми и организирање и одржување на средби со 
претставници на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството по однос на тековните 
проблеми од областа на краварството. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Дебар на 
ул."8-ми Септември" бб. 

Од Основниот суд во Дебар, Згр.бр. 3/2001. (9224) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Згф.бр. 4/2001 се запишува основање на здру-
жение на граѓани и фондации "Жена" од с.Самоков. 
Основните цели и задачи на здружените се: да создава 
поволни услови и организира настапи за постојана и 
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интензивна општествена активност на жените како и 
да ги следи, проучува и иницира прашањата што 
бараат општествено разрешување, кои се непосредно 
поврзани со унапредувањето на општествено-економ-
ската положба на жените, остварување со уставот 
утврдените права и еднаквост на жените и нивна 
соодветна застапеност во сите сфери на општес-
твениот живот, и одлучување, целосно почитување на 
личноста на жената, нејзиниот интелект и целосна 
рамноправност на половите, решавање на актуелните 
права на унапредување на положбата на жените во 
сите области и од општествено-економскиот политич-
ки живот, создавање на условите за поголемо работно 
ангажирање на жените во стопанството и општес-
твените дејности, афирмирање на културата на живее-
ње и презентирање на местото и улогата на жените во 
средствата за јавно информирање, организирано деј-
ствување за унапредување на општествената заштита 
на семејството. 

Здружението на граѓани и фондации "Жена" од с. 
Самоков стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 12.04.2001 година. 

Од Основниот суд во Кичево, Рег.бр. 4/2001.(10106) 

Се запишува Здружение за подобро "Куманово" 
со седиште во Куманово на ул. "Плоштад Нова Југо-
славија" бб, во Регистар на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. 
бр.178 . Основни цели и задачи, како и начин и облици 
на дејствување на Здружение за подобро "Куманово" 
од Куманово се насочени кон организирање на акции, 
за чистење на градот, пошумување и разеленување на 
градот Куманово, давање на иницијатива за пречис-
тување, средување и одржување на зелените 
површини во градот Куманово и неговата околина, 
давање на иницијатива за уредување на паркови, 
градини, спортски игралишта и терени од јавен 
интерес во градот Куманово и неговата околина, 
преземање на еколошки мерки и расчистување на 
реката Кумановка, преземање еколошки мерки за 
намалување на загадувањето во градот Куманово и 
неговата околина, давање на иницијатива за подобру-
вање на осветлувањето, со посебен аспект на централ-
ното градско подрачје во градот Куманово и неговата 
околина, давање на иницијатива за реконструкција на 
патиштата, улиците и поплочување на тротоарите во 
градот Куманово и неговата околина, покренување на 
иницијатива за пречистување, уредување и одржување 
на планинскиот простор во градот и неговата 
околина, собирање на средства и набавка на опрема 
од членарина, прилози, даноци, спонзорства, 
подароци и слично во перспектива, давање на 
иницијатива за изградба на паркови, детски 
игтралишта, забавно рекреативни центри за младите 
и други културни објекти за потребите на градот 
Куманово и неговата околина, издавање на 
пропаганден материјал (брошури и сл.) и 
истражување, документирање и публикување на 
податоци од интерес на историјата и развојот на 
градот Куманово и неговата околина. 

Здружение за подобро "Куманово" се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишувањето во 
Регистарот на 26.02.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.5/2001.(7731) 

Се запишува Здружение на граѓани "Доверба" со 
седиште во Куманово на ул."Тоде Думба"бр.100/2-14. 
Во Регистар на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово, под рег. бр.187. Основни 
цели и задачи, како и начин и облици на дејствување 
на Здружението на граѓани "Доверба" од Куманово се 
насочени кон остварување на заеднички, интереси на 
своето членство во заштита на младите поколенија од 
сите зла на денешнината и нивното развивање во 
компетентни учесници во општеството, јакнење на 

ментално и емоционално и физичко здравје на луѓето, 
јакнење на семејни врски, подобрување на животни 
услови и унапредување на животна средина, да ја 
поттикнува почитта, довербата и комуникацијата меѓу 
луѓето од сите националности, да помага во развојот 
на граѓанско општество и демократија на Република 
Македонија. 

Здружение на граѓани "Доверба" се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишувањето во 
Регистарот на 28.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово,Зг.бр.39/2000. (7741) 

Се запишува Здружение Ансамбал на народни 
ромски песни и игри "Рушит Шакир "со седиште во 
Куманово на ул."Тане Георгиев"бр. 12, со скратен 
назив на Ансамбал "Рушит Шакир", во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово, под рег. бр.185. Основни цели и задачи, 
како и начин и облици на дејствување на Здружението 
Ансамбал на народни песни и игри "Рушит Шакир" од 
Куманово се насочени кон усогласување на посебни 
заеднички интереси во однос на изучувањето и 
негувањето, развивањето, унапредувањето, зачувува-
њето и презентирањето на ромскиот и македонскиот 
фолклор и обичаи изразени низ народни игри, песни и 
носии, инструменти кои го одразуваат историското 
минато и богатото културно наследство и традиции на 
Македонскиот народ и националностите кои живеат 
на просторот на Република Македонија, создавање на 
просторни материјални, кадровски, финансискии и 
други услови за масовно прифаќање на членови и 
љубители на фолкорни традиции и формирање на 
секции и групи, за изучување, негување, развивање, 
унапредување, зачувување и презентирање на фол-
клорни играорни, песнопојни, инструментални, 
сценски и други уметнички способности на членовите. 

Здружението Ансамбал на народни ромски песни 
и игри Рушит Шакир" - Куманово се здобива со 
својство на правно лице со денот на запишување во 
Регистарот на 26.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.3/2001.(7740) 

Се запишува Боксерски клуб "Куманово 2001" со 
седиште во Куманово на ул. "Октомвриска 
Револуција" бб - Спортска сала во Регистар на 
здружение на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово, под рег. бр.184 . Основни цели и задачи, 
како начин и облици на дејствување на Боксерски 
клуб "Куманово 2001" од Куманово е да ги застапува 
интресите на боксерскиот спорт и на децата, 
младината и возрасните луѓе од Општина Куманово, 
при тоа развивајќи го спортскиот дух и воспитувајќи 
ги во духот на рамноправни, човечки и спортски 
односи. 

Боксерски клуб "Куманово 2001" од Куманово се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 18.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 10/2001. 
(7739) 

Се запишува Здружение на граѓани Мултимедија-
лен центар "ЛУК"со седиште во Куманово на ул."Ор-
це Николов "бр.17, во Регистар на здруженија на 
граѓани и фондации при Основен суд во Куманово, 
под рег. бр.183. Основни цели и задачи, како и начин и 
облици на дејствување на здружение на граѓани 
Мултимедијален центар "ЛУК" од Куманово се 
насочени кон поттикнување, развој и унапредување на 
културната мисла, идеја и нивно практично 
усовршување, организација и изведба на 
мултимедијални програми од областа на музичка, 
ликовна, драмска и ликовна уметност, продукциска 
дејност од разни сфери на културно уметнички живот, 
активности во поглед на наоѓање документирање и 
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презентирање и негување на Македонско-национални 
историски културни движења и достигнување, учество 
на домашни и меѓународни фестивали и 
културноуметнички манифестации, учество во 
хуманитарни активности и координирање и 
усогласување на програмски активности на членови 
на здружението. 

Здружение на граѓани Мултимедијален центар 
"ЛУК" - Куманово се здобива со својство на правно 
лице со денот на запишувањето во Регистарот на 
09.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово,Зг.бр.35/2000. (7738) 

Се запишува Здружение на кајакари Кајакарски 
клуб "Тумба" со седиште во Куманово на ул."Доне 
Божинов"бр.24, во Регистар на здруженија на граѓани 
и фондации при Основниот суд Куманово, рег. бр.182 . 
Основни цели и задачи, како начин и облици на 
дејствување на здружение на кајакари Кајакарски 
клуб "Тумба" од Куманово се насочени кон создавање 
асоцијација на кајакарски спортисти која се грижи за 
остварување на нивните заеднички интереси и задачи, 
која ќе го развива и унапредува професионализмот, 
аматеризмот,рекреативизмот, да ги поттикнува и 
унапредува кајакарскиот спорт и ја реализира 
утврдената програма за развој на кајакарството, 
усогласува и координира програмските активности на 
здружението, организира и спроведува системот на 
натпревари, се грижи за унапредување на 
кајакарскиот спорт, неговиот развој и збогатување на 
спортската кајакарска култура, се залага, пружа 
подршка и поттикнува квалитетни предности во 
кајакарскиот спорт, се залага за создавање услови за 
материјалната подршка на кајакарскиот спорт, кое ќе 
го поттикнува неговиот развој односно залагање за 
подобрување на условите за живот и работа на 
кајакарските спортисти, ги следи се запознава со 
развојот и достигнувањето на полето на кајакарскиот 
спорт на Републиката и во светот се поврзува со 
кајакарските спортисти и нивните асоцијации од 
Републиката и другите земји, континуирано работи на 
проширување на членството на здружението. 

Здружение на кајакари Кајакарски клуб " Тумба"-
Куманово се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишувањето во Регистарот на 07.03.2001 
година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 40/2000. 
(7737) 

Се запишува Здружение на граѓани Шаховски клуб 
"Г-2" со седиште во Куманово на ул."Јане Сандански" 
бр.16, во Регистар на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд во Куманово, под рег. 
бр.181. 

Основни цели и задачи, како начин и облици на 
дејствување на здружение на шаховски клуб "Г-2" од 
Куманово се насочени кон омасовување на членство и 
создавање на една појака и потрајна асоцијација на 
младинци и граѓани љубители и играчи на шах, 
омасовување на членство, развој на шахот како спорт 
и игра, подмладување на шахот како древна игра, 
создавање услови за давање на иницијатива за нови 
форми, методи и можности, за унапредување на шахот 
во согласност со светски трендови за негов развој, 
создавање на база на проширување на шах клуб како 
асоцијација на пошироко ниво на територијата, на 
повисок ранг како на домашни така и странски 
размери, проширување и пропагирање и развој на 
шахот како игра и други цели и задачи кои 
произлегуваат од тековно работење на здружението. 

Здружение на граѓани Шаховски клуб "Г-2" се здо-
бива со својство на правно лице со денот на запи-
шувањето во Регистарот на 07.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово, Зг.бр.8/2001.(7736) 

Се утврдува дека Програма и статут на здружение 
на граѓани Музичка младина на Куманово, со седиште 
во Куманово со својство на правно лице од 11.05.1996 
година се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Се запишува здружение на граѓани Музичка мла-
дина на Куманово, со скратено име "ММК" со 
седиште во Куманово на ул. "Доне Божинов" бр.24 во 
Регистер на здруженија на граѓани и фондации при 
Основниот суд во Куманово под рег.бр.179 

Од Основниот суд во Куманово, Зг. бр. 42/99. 
(7734) 

Се запишува Здружение за култура и уметност 
"Про-Арте" со седиште во Куманово на ул. "Д-р Ри-
бар" бр.13, со скратен назив З К У "Про-Арте" - Кума-
ново, во Регистар на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Куманово, под рег. бр.176. 

Основни цели и задачи, како начин и облици на 
дејствување на Здружение за култура и уметност 
"Про-Арте" од Куманово се насочени кон едукација 
на младите од областа на културата и уметноста, 
проучување на најновите сознанија од областа на 
културата и уметноста, развивање на активностите во 
кои се поттикнува и развива креативноста на 
творештвото, организирање и учество на летни 
курсеви, организирање и учество на семинари за 
размена на искуства и проширување на знаења од 
стручен аспект, организирање и учество на разни 
фестивали, конференции, симпозиуми, семинари, 
предавање, работилници од областа на културата и 
уметноста. Обезбедување на соодветна опрема за 
остварување на основните цели и задачи, 
организирање на хуманитарни уметнички и културни 
манифестации, издавање на брошури, публикации, 
книги, списанија и сл., продукција на проекти од сите 
овласти на културата и уметноста, соработка со 
инситутуции, организации, здруженија и фондации од 
Република Македонија и од странство од ист вид или 
сличен профил заради остварување на заеднички 
проекти, откривање и развивање на млади таленти од 
областа на културата и уметноста, преземање на 
други активности со цел да се подигне уметничкото 
ниво на проекти од областа на културата и уметноста, 
вршење интелектуални услуги, давање мислење, 
совети и реализација на уметнички проекти. 

Здружение за култура и уметност "Про-Арте"-
Куманово се здобива со својство на правно лице со 
денот на запишувањето во Регистарот на 08.12.2000 
година. 

Од Основниот суд во Куманово,Зг.бр.36/2000. 
(7733) 

Се запишува Здружение на граѓани клуб во мал 
фудбал "Куманово 2000" со седиште во Куманово на 
ул. "Братство Единство "бб, во Регистар на здруженија 
на граѓани и фондации при Основниот суд во 
Куманово, под рег. бр.177. Основни цели и задачи, 
како начин и облици на дејствување на Здружение на 
граѓани клуб во мал фудбал "Куманово 2000" од 
Куманово се насочени кон настапување во лига за мал 
фудбал во Репулбиката, организирање турнири во мал 
фудбал, формирање школа за мал фудбал за под-
младоци и афирмација на мал фудбал во општината. 

Здружение на граѓани клуб во мал фудбал "Кума-
ново 2000"- Куманово се здобива со својство на 
правно лице со денот на запишувањето во Регистарот 
на 21.02.2001 година. 

Од Основниот суд во Куманово,Зг.бр.1/2001.(7732) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр.4/2001 
од 16.03.2001 година, во регистарот на Здруженијата 
на граѓани и фондации го запиша Здружението на 
граѓани "Етнофорум" - Кочани, со седиште во Кочани 
на ул."Никола Карев" бб. 
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Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Оливер Манасиев од 
Кочани, ул."Лазар Андонов" бр. 27-А. 

Работите и активностите на здружението се одне-
суваат на следните цели и задачи, едукација на 
младите во разни области од културата и 
образованието, развивање на меѓуетничка и 
меѓукултурна соработка, создавање и јакнење на 
еколошката свест на младите, создавање на можности 
за интеракции со професионалци од различни области 
заради едукација на младите, создавање на контакти и 
разменување на искуства со други младински и слични 
здруженија и организации од Република Македонија и 
надвор од неа, развивање на спортски и 
натпреварувачки дух меѓу младите, борба против 
социјално патолошките појави и организирање на 
хуманитарни активности. 

Здружението на граѓани "Етнофорум" Кочани, 
стекнува својство на правно лице од 16.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 4/2001 год. 
(7550) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр. 
8/2001 од 02.04.2001 година во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша 
Здружението на граѓани "Драчевик", со седиште во 
Кочани на ул"50-та Македонска Дивизија" бб. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
неговиот претседател Зорица Алексова од Кочани, 
ул."50-та Македонска Дивизија" бб. 

Работата и активностите на Здружението ќе се 
однесуваат на остварување на следните цели: Презе-
мање на соодветни активности и ангажирања за 
зачивување и унапредување на урбаната средина и 
човековата околина во местото на живеење. 

Здружението на граѓани "Драчевик" - Кочани 
стекнува својство на правно лице од 02.04.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани,Зг.бр.8/2001. (7545) 

Основниот суд во Кочани, со решението Зг.бр. 
9/2001 од 11.04.2001 година во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша 
Здружението на граѓани за наука и уметност (ЗНУ 
Кочани), со седиште во Кочани на ул"Димитар 
Влахов" блок А,влез 3. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
м-р Киро Бојаџиски, од Кочани, ул."4-ти Јули" бр. 8 и 
Киро Герасимов од Кочани, ул."Љупчо Сантов" бр. 
71-колективно. 

Работата и активностите на Здружението ќе се 
однесуваат на унапрдување на стопанството, несто-
панството, науката, уметноста, екологијата, спортот, 
туризмот и др., од интерес на граѓаните правни и 
физички лица преку организирање на курсеви, 
семинари, советувања и работилници, изработка на 
проекти и програми и печатење и издавање на 
списанија билтени, книги и други публикации од 
интерес на своето делување. 

Здружението на граѓани за наука и уметност (со 
скратен назив ЗНУ) - Кочани,стекнува својство на 
правно лице од 11.04.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани,Зг.бр.9/2001. (7974) 

Со решение Згф.бр.17/2001 од 09.04.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 17 за 
2001 година се запишува: Граѓански комитет за развој 
- Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на 
ул. "Ленинов плоштад" бр. 2 во Пробиштип, а 
здружението ќе дејстува на територијата на Општина 
Пробиштип и територијата на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Штип, Згф.бр.17/2001. (9784) 

Со решение Згф.бр.12/2001 од 28.03.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Оставениот суд во Штип под реден бр. 12 
за 2001 година се запишува: Здружение на пчеларите 
Пробиштип и Злетово "Рој 2001" - Пробиштип.. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Никола 
Карев" бр. 15 во Пробиштип, а здружението ќе дејсту-
ва на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип, Згф.бр.12/2001. (9792) 

Со решение Згф.бр.14/2001 од 14.03.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Оставениот суд во Штип под реден бр. 14 
за 2001 година се запишува: Карате клуб 
"Пробиштип" - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јаким 
Спиров" бр. 42 во Пробиштип, а здружението ќе деј-
стува на територијата на Општина Пробиштип и РМ. 

Од Основниот суд во Штип, Згф.бр.14/2001. (9866) 

Со решение Згф.бр.25/2001 од 13.04.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Оставениот суд во Штип под реден бр. 25 
за 2001година се запишува:Тениски клуб"Триумф "-
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Борис 
Кидриќ" бр. 6 во Штип, а здружението ќе дејстува на 
територијата на Општина Штип и РМ. 

Од Основниот суд во Штип, Згф.бр.25/2001. (9867) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I.Ст.бр. 275/00 од 12.03.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско, произ-
водно и услужно претпријатие "СЕН СИЛ КОМЕРЦ" 
ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "377" бр. 13, со жиро 
сметка 40100-601-231885 и истата не се спроведува па 
отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско, производно и услужно претпријатие "СЕН СИЛ 
КОМЕРЦ" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "377" бр. 
13, со жиро сметка 40100-601-231885, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10401) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 165/01 од 09.05.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Друштво за инте-
лектуално посредувачи активности и промет "БРА-
ВА" Виолета ДООЕЛ од Скопје, ул. "Шидска" бр. 
24/1-7, со жиро сметка 40120-603-29497 и истата не се 
спроведува па отворената стечајна постапка над долж-
никот Друштво за интелектуално посредувачи актив-
ности и промет "БРАВА" Виолета ДООЕЛ од Скопје, 
ул. "Шидска" бр. 24/1-7, со жиро сметка 40120-603- 
29497, се заклучува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10788) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 1/01 од 05.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "ЕУРО МАСТЕР" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул." Анас-
тас Митрев" бр. 9, со жиро сметка бр. 40100-601- 
357218 како и број на регистарска влошка 1-64187-0-0- 
0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и 
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истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот ППТУ "ЕУРО МАСТЕР" д.о.о. 
Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10406) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 7/01 од 10.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие 
" П Ч И Њ А КОМЕРЦ" ц.о. Скопје, со седиште на бул. 
"АСНОМ" бр. 44-4/15, со жиро сметка бр. 40100-601- 
82474 и регистарска влошка 1-11687-0-0-0 при региста-
рот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот " П Ч И Њ А КОМЕРЦ" ц.о. Скопје, се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10227) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 5/01 од 05.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија "ТАМ КОМЕРЦ" 
д.о.о. Скопје, со седиште на ул."Беласица" бб, со жиро 
сметка бр. 40110-601-112637 и регистарска влошка 1- 
17862-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот ПВНУ "ТАМ КОМЕ-
РЦ" д.о.о. Скопје, се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10232) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 49/01 од 05.04.2001 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
застапување, услуги и трговија на големо и мало 
"БИГМА КОМЕРЦ" Скопје, со седиште на ул."Бла-
гоја Стефковски" бр. 128, со жиро сметка бр. 40110- 
601-180260 и регистарска влошка 1-29326-0-0-0 при ре-
гистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не 
се спроведува, па отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за застапување, услуги и тр-
говија на големо и мало "БИГМА КОМЕРЦ" Скопје, 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10868) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 142/00 од 24.04.2001 година, се пове-
дува предходна постапка за утврдување на причните 
за отворање на стечајна постапка над должникот 
П П П "ЕЛ Е С ЕМ" од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 
4/1-17, со жиро сметка бр. 40100-601-266909. 

За стечаен судија се определува Снежана Тргов-
ска, судија при овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјасување по пред-
логот за отворање стечајна постапка на ден 22.05.2001 
година во 10.00 часот барака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

За привремен стечаен управник се определува ли-
цето Јосиф Костовски од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 
80/1-9. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да му допушти увид во 
трговските книги и неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10070) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 90/01 од 19.04.2001 година, се пове-
дува предходна постапка на постапката за утврдување 
на причините за отворање на стечајната постапка над 
должникот РЖ - "ТОПИЛНИЦА" АД Скопје, со се-
диште на ул. "16-та Македонска Бригада" бр. 18, Ско-
пје, со жиро сметка бр. 40110-601-395125. 

За стечаен судија се определува Снежана Трповска 
судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
логот за отворање на стечајна постапка на ден 
18.06.2001 година во 10.00 часот, барака 4, соба бр. 5 
при овој суд. 

Против ова решение посебна жалба не е дозволе-
на. 

Се определуваат следните мерки за обезбедување: 
За привремен стечаен управник се определува ли-

цето Иван Јосифовски, бул."Партизански Одреди" бр. 
99/2-15, Скопје. 

Се задожува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продол-
жи со водење на претпријатието на должникот со до 
донесување на Одлуката за отворање на стечајната 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
може да се намират трошоците за постапката. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во деловните 
простории за да може да ги спроведе потребните деј-
ствија како и да му допушти увид во трговските книги 
и негова деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10073) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 158/00 од 10.04.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот АВТО ТАКСИ 
Ж А Н И Г О ТП Филип, Никола Мицевски од Скопје, с. 
Зелениково, со жиро сметка бр. 0001004-41 при Сто-
панска банка АД Скопје, и број на регистарска влош-
ка 02005014?-6-06-000 при трговскиот регистар на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје. 

За стечаен судија се определува судијата Снежана 
Трповска судија при овој суд. 

За стечаен управник се определува лицето Спиро 
Митревски бул."Јане Сандански" бр. 109/3-34, Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите што имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверители кои имаат разлачни права на нед-
вижности, во рок од 15 дена да ги пријават побарува-
њата кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник доверите-
лите ќе одлучат за понатамошниот тек на постапката 
кој ќе се одржи на 11.06.2001 година во 10.30 часот ба-
рака 4, соба бр. 5 при овој суд. 

Жалба поднесена против решението не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10236) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 103/01 
од 08.05.2001 година над ТП Јован Цветковски "ТАК-
СИСТ" од Битола, ул. "Новосадска" бр. 19, со дејност 
превоз, жиро сметка 40300-601-88249 при З П П фили-
јала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10881) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 85/01 
од 04.05.2001 година над П П "ЕИКОН" Битола, ул. 
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"Кичево" бр. 20, со дејност трговија, , жиро сметка 
40300-601-32314 при З П П филијала Битола отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (10882) 

Стечајниот совет на Основниот суд во Битола за-
кажува рочиште за гласање на предложениот план за 
реорганизација над стечајниот должник ТП КНИ-
Ж А Р ПРОМЕТ АД Битола за стечај за ден 25.05.2001 
година во 11.00 часот соба бр. 41 во Основниот суд во 
Битола. 

Се повиквуаат доверителите со право на глас и 
должникот на рочиштето да присуствуваат и да се 
произнесат по изготвениот план за реорганизација од 
страна на стечајниот управник. 

Се известуваат доверителите дека своето право на 
глас можат да го дадат и по писмен пат. Планот за ре-
организација може да се разгледа во стечајното досие 
на стечајниот должник К Н И Ж А Р ПРОМЕТ" Битола 
во Основниот суд во Битола и кај стечајниот должник. 

Од Основниот суд во Битола. (10886) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 1/01 од 
13.04.2001 година ја отвори стечајната постапка над сте-
чајниот должник Трговец поединец за трговија на мало 
Насер Асан Ибраими "ФЛОРИДА 2" Кичево, со се-
диште на ул."11 Октомври" бб, истата не се спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
доверител Трговец поединец за трговија на мало На-
сер Асан Ибраими "ФЛОРИДА 2" ТП Кичево, соглас-
но член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (10095) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 4/00 од 12.04.2001 година е отворена стечај-
на постапка над должникот АД МАЛЕШ ЕКСПОРТ 
Берово, ул."Маршал Тито" бб, со жиро сметка бр. 
40410-601-3890 при З П П Берово со даночен број 
40111-998-103-364. 

За стечаен судија е одреден Здравков Симијон од 
Основниот суд во Кочани. 

За стечаен управник е одреден Двојаковски Дими-
тар дипломиран градежен инженер од Берово. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги намират без одлагање, на стечајниот упра-
вник (за стечајниот должник). 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. Во 
пријавата да се означи предметот на кои постои разла-
чно право, начинот и основата на засновање на право-
то, како и обезбеденото побарување. 

Се закажува рочиште на собир на доверители (ис-
питно рочиште) за испитување и утврдување на прија-
вените побарувања за 01.06.2001 година во 12.00 часот 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник, доверите-
лите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постап-
ката (извештајно рочиште) за 12.06.2001 година во 
12.00 часот во соба бр. 12 во судот. 

Огласот е истакнат на огласна табла на судот на 
09.05.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (10789) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 26/01 
од 03.05.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговско друштво за производство, про-

мет и услуги Зоран Митрески "ЕЛЕКТРО-УНИВЕР-
ЗАЛ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште на ул. 
"11 Октомври" бр. 132, запишан во регистарска влош-
ка бр. 01010296?-8-03-000 на Основниот суд во Битола 
со дејност изработка и одржување на електрични апа-
рати за домаќинство со жиро сметка бр. 41100-601- 
35620 во З П П Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува бидејќи должникот должи на 
еднствениот оснивач. 

Од Основниот суд во Прилеп. (10883) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 13/01 
од 25.04.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Земјоделска услужна и трговска задруга 
"ТАЦКА" увоз-извоз П.О. со седиште во с. Витолиш-
те, Прилеп запишан во регистарска влошка бр. 2-634 
на Основниот суд во Битола со предмет на работење 
сточарство со жиро сметка бр. 41100-601-40594 во 
З П П Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (10884) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 165/00 
од 23.04.2001 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Акционерско друштво за производство, 
услуги, трговија на големо и мало експорт-импорт 
"ЗОФАКО" АД П.О. Прилеп, со седиште на ул."Сот-
ка Ѓоргиески" бр. 99, Прилеп запишан во регистарска 
влошка бр. 1-12627 на Окружен стопански суд во Би-
тола со предмет на работење изработка на разновид-
ни метални производи со жиро сметка бр. 41100-601- 
21371 во З П П Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (10885) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 183/00 од 27.04.2001 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ДПТУ "ДАМИ - ПРОМ" од с.Добрашинци, општина 
Василево, со жиро сметка бр. 41300-601-65560 што се 
води при З П П Филијала Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање на имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (10096) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 56/01 од 04.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ЈТД Ал-
ександар и Драган Мафкови "МАФ - МАФ" од Стру-
мица, со жиро сметка бр. 41300-601-63246 што се води 
при З П П Филијала Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање на имот на должник-
от, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (10097) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение Ст.1504/96 од 18.03.1998 заклучена е стечајна-
та постапка над должникот ТП "ЕУРО" експорт-им-
порт Скопје, ул."Никола Парапунов" бр. 2/101 и жиро 
сметка бр. 40120-601-27151. 

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

Од Основниот суд Скопје - I Скопје. (11370) 

ЛИКВИДАЦИИ I 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд III.бр. 895/2000 од 23.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "ДА-
ЈАНА" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "500" бр. 74, с. 
Марино, Скопје со жиро сметка бр. 40110-601-246650. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чкоски, ул."АВНОЈ" бр. 72/2 а од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги приј-
ават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10320) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 131/2001 од 18.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам внатрешна и надворешна тр-
говија "Б.Т.С." Ц О увоз-извоз од Куманово, ул. "Трг. 
Нова Југославија" бр. 2/1-2, Куманово со жиро сметка 
бр. 40900-601-28553. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветко-
вски, ул. "Теофан Економов" бр. 30 од Куманово, тел. 
031-27-379. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги приј-
ават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10089) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III.бр. 875/2000 од 06.12.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инженеринг и изведба "МЕГАРОН 
И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Никола Вапцаров" бр.7, Скопје со жиро сметка бр. 
40100-601-331314. 

За ликвидатор се определува лицето Стојановска 
Каролина, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 12/9 од 
Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги приј-
ават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-ву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ли-
квидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10657) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 28/2001 од 29.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Младинска задруга "МАК МОСТ" Ц О од Скопје, ул. 
"Петре Георгиев" бр. 45 б, Скопје со жиро сметка бр. 
40100-601-224499. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Попо-
ски, ул."Леринска" бр. 45 б, од Скопје. 

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 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10494) 

ЛИКВИДАЦИИ II 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

"АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во Судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. 
бр.301/2001, објавува дека Трговското друштво за про-
мет, посредување, услуги и застапување "ЈУ - ЕЛ" екс-
порт-импорт Д.О.О. Христијан и други Скопје, со број 
на жиро сметка 40100-601-25477 отворена при З П П 
Филијала Скопје е во ликвидација. 

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

Од ликвидаторот. (10453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 863/2001 од 30.03.2001 година, во регистарска 
влошка 02016094?-3-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за маркетинг, тргови-
ја и услуги "МУЛТИМЕДИСКИ ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМИ" МДС Предраг и други ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул."Даме Груев"бр. 1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10261) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 787/2001 од 30.03.2001 година, во регистарска 
влошка 020358367-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за производство, про-
мет и услуги "ЕКО - ПРОМ" Ерфет ДООЕЛ Скопје, 
ул." Дрварска"бр. 28. 

За ликвидатор се запишува лицето Џелили Ерфет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 907/2001 од 13.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02008357?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Трговско друштво за производ-
ство, промет и услуги "ЛЕНО - ПРОМЕТ" Новица 
ДООЕЛ Скопје, ул."Димитрија Чуповски"бр. 17/2-14. 

За ликвидатор се запишува лицето Лилјана Стоја-
новска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11413) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 1136/2001 од 23.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02005944?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за трговија и услуги 
"ЕЛИЈАС" Драгољуб Велковски ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, бул."АВНОЈ"бр. 22/20. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11403) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 726/2001 од 17.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02023507?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и 
престанокот со работа на Трговско услужно друштво 
"ЛУКА" Жељко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Багдатска"бр. 18. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 640/2001 од 05.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02009479?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за производство, трго-
вија и услуги "ФОРТУНА - ТРЕЈД" Татјана ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул."Мраморец"бр. 6 а. 
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Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на друштвото се определува лицето за ликвидатор Не-
стор Димовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 819/2001 од 06.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02030850?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за трговија и услуги 
" З Л А Т А Р Н А А У Р О Д Е Н Т " Лилјана Д О О Е Л Скопје, 
ул." Огњан Прица"бр. 7-2/3. 

З а ликвидатор се запишува Касниоски Тодоров 
Игне. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 2063/2000 од 14.03.2001 година, во регистарска 
влошка 02011819?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и 
престанокот со работа на Друштво за трговија и услу-
ги "ДЕ М И Л А Н О " Ридван Д О О Е Л увоз-извоз Ско-
пје, ул. "Никола Малешевски"бр. 16/2-5. 

Ликвидатор Драган Величковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 766/2001 од 17.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02021456?-8-03-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за производство, про-
мет и услуги " П Р О М О Н Т Е " Кристијан Д О О Е Л ек-
спорт-импорт Скопје, ул."Фуштанска"бр. 117-а. 

Именување на ликвидатор е: Кристијан Глигоров, 
ул."Фуштанска" бр. 117-а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 2449/2000 од 22.03.2001 година, во регистарска 
влошка 02005256?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за трговија "АРТ -
ТЕКС" Арсовска Д О О Е Л Скопје, Р.Ц. Карпош сек-
ција 2 локал 10. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11409) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 710/2001 од 05.04.2001 година, во регистарска 
влошка 02011862?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и 
престанокот со работа на Друштво за трговија "ИЛ -
ИВ" Драган Д О О Е Л Скопје, ул."Питу Гули" бр. 50. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11410) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 1712/2000 од 07.03.2001 година, во регистарска 
влошка 02009971?-8-01-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Трговско друштво за трговија и 
услуги " В А Д А К А П У М П И " Раффаеле увоз-извоз 
Д О О Е Л Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 108 А, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11411) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. 
трег.бр. 2378/2000 од 26.03.2001 година, во регистарска 
влошка 020012074?-8-11-000, го запиша во трговскиот 
регистар на овој суд запишување на ликвидатор и пре-
станокот со работа на Друштво за трговија и графич-
ка дејност "СТИЛ 99" Душко Д О О Е Л Скопје, ул. 
"Народен фронт" бр. 17/4-12. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11412) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 816886/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ружа Карајановска,ул."Хо Ши Мин"бр.145 б,Скопје. 

Пасош бр.0160436/94,издаден од У В Р - Скопје на име 
Асип Сали,ул."Берска"бр.4,Скопје. (11381) 

Пасош бр.1079479/98,издаден од УВР- Тетово на име 
Мисими Енвер,с.Слатино,Тетово. (11389) 

Пасош бр. 0627469,издаден од УВР - Скопје на име 
Дашковски Љупчо,ул."Р.Хаџипанзова"бр.116,Скопје. 

Пасош бр.0960680 на име Мустафов У.Сеад,с.Топол-
ница,Радовиш. (11437) 

Пасош бр.1401742 на име Рустеми Бујар,Тетово.11447 
Пасош бр.015420/93 на име Николовска Милица, с. 

Сурленци,Ресен. (11474) 
Пасош бр.560968на име Ристовски Назмија Алија,ул. 

"Ц.Самоил" бр.137,Битола. (11511) 
Пасош бр.1053061/97,издаден од У В Р - Скопје на име 

Жиље Еџевит,ул." С.Стефкова"бр.167,Скопје. (11520) 
Пасош бр.881806/96,издаден од ОВР-Гостивар на 

име Амети Авни,с.Чегране,Гостивар. (11527) 
Пасош бр.851372 на име Лилјана Костова,ул." Петре 

Поп Арсов" бр. 11,Велес. (11536) 
Пасош бр.851361 на име Костов Петре,ул."Петар 

Поп Арсов" бр. 14,Велес. (11538) 
Пасош бр.922776/97 на име Лачка Хајредин,Струга. 
Пасош бр.0375559 на име Златеска Рада,ул."С. Кова-

чевиќ"бр.54,Македонски Брод. (11562) 
Пасош бр.0029481 на име Златески Раско, ул." С.Ко-

вачевиќ",Македонски Брод. (11563) 
Пасош бр.1389703,издаден од ОВР - Кичево на име 

Лимани Џелал,ул."Ј.Сандански" бр.8,Кичево. (11565) 
Огласот за пасош бр.0787742 објавен во "Службен 

весник на РМ" бр.21/01 на име Чичовска Гордана, 
ул." Д.Мишовиќ" бр.3/2-3,Скопје се сторнира. (11581) 

Пасош бр.1354199,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Саљајдин Бериша,ул."Дижонска"бр.19/2,Скопје.11583 

Пасош бр.1397041,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Атнан Исмаили ул. "Партизански одреди" бр.5/2, 
Скопје. (11584) 

Пасош бр. 1277500/99 на име Божиновски Филип, с. 
Лешок, Тетово. (4701) 

Пасош бр.1070152/97,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Боцевски Александар бул. "Јане Сандански" бр. 
58/2-1,Скопје. (11588) 

Чекови од бр. 5264483 до 5264489, 5650552 и 5753404, 
од тековна сметка бр. 12472889, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Грнчаревска Снежана, 
Скопје. (11349) 

Чекови од бр. 00951445 до 00951450 и од бр.01009202 
до 01009206,од тековна сметка бр.660/59 на име Нечов-
ски Пецо,Битола. (11510) 

Чекови бр. 0030005573106, 0030005653943 и 003000 
5653944, од тековна сметка бр.13984155,издадени од 
Комерцијална банка а.д. -Скопје на име Лимани Љут-
ви,Скопје. (11582) 

Работна книшка на име Мандал Зајим,Скопје.11373) 
Работна книшка на име Стојанова Марија,Скопје. 
Работна книшка на име Киро Паланков, ул."Пар-

тизанска бр. 82,Неготино. (11430) 
Работна книшка бр.14436 на име Тановска Јаневска 

Атанас Весна,с. Царев Двор,Ресен. (11432) 
Работна книшка на име Георгиева Николина,ул." Р. 

Жинзифов"бр.38,Кочани. (11433) 
Работна книшка на име Ристеска Милена,ул. "Турис-

тичка"бр.2-3/16,Охрид. (11434) 
Работна книшка на име Делипетров Мијалче, ул. 

"ЈНА "бр.28/13,Штип. (11438) 
Работна книшка на име Мемедов Шемо, ул. "Бето-

венова",Струмица. (11439) 
Работна книшка на име Имероски Џафер,с. Октиси, 

Струга. (11492) 
Работна книшка на име Шакиров Аферихан,Штип. 
Работна книшка на име Марјан Цветковски, ул."Ѓ. 

Петров"бр.71/3-9,Скопје. (11512) 
Работна книшка на име Ирије Имери,Тетово.(11516) 
Работна книшка на име Сејат Салији,Тетово.(11524) 
Работна книшка на име Имран Алими,Скопје.11585) 
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Воена книшка на име Тони Тасевски,Куманово.11480 
Воена книшка на име Емини Рами,Куманово.(11484) 
Свидетелство за завршено средно образование, из-

дадено од Завод за рехабилитација-Скопје на име 
Пановск Мирко,Скопје. (11401) 

Свидетелство за 3 клас,издадено од Гимназија ДСУ 
"Цар Самоил"-Ресен на име Василевска Александра,с. 
Претор,Ресен. (11431) 

Свидетелство на име Муса Адем,Струга. (11435) 
Свидетелство за 8 одделение на име Исмаили Хабиљ 

с. Кеч,Тетово. (11448) 
Свидетелство на име Георѓиевски Благојче,ул. 

"Драчевска" бр. 172-Драчево,Скопје. (11465) 
Свидетелство за 8 одделение на име Соколов Перо, 

с. Тркање,Кочани. (11476) 
Свидетелство на име Сандевски Александар,Кума-

ново. (11482) 
Свидетелство на име Волина Иса, с.Радолишта, 

Струга. (11485) 
Свидетелство на име Абдулаи Армен,с. Франгово, 

Струга. (11488) 
Свидетелство на име Зиба Мелиса,Струга. (11490) 
Свидетелство на име Ибрахим Кемал Мумин,с.Кар-

бинци,Штип. (11495) 
Свидетелство на име Вера Иваноска,ул. "Р.Секирча-

нец" бр.1,Прилеп. (11513) 
Свидетелство за 2 година на име Мехмеди Едвин, 

Тетово. (11515) 
Свидетелство за 2 година на име Мехмеди Едвин, 

Тетово. (11517) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мируше Хајда-

ри,Тетово. (11519) 
Свидетелство на име Крстески Друшко,Тетово.11522 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Наим 

Фрашери" - Неготино Полошко - Гостивар на име 
Илјази Хисен,с.Сенокосе,Гостивар. (11531) 

Свидетелство,издадено од ОУ "Наим Фрашери" -
Неготино Полошко на име Далипи Ќамил,с. Сенокос, 
Гостивар. (11533) 

Свидетелство за 5 одделение на име Османи Беќир, 
с. Студеничани,Скопје. (11547) 

Свидетелство за 6 одделение на име Османи Беќир, 
с. Студеничани,Скопје. (11548) 

Свидетелство на име Сандевски Александар,Кума-
ново. (11550) 

Свидетелство на име Сандевски Л. Александар,Ку-
маново. (11552) 

Свидетелство на име Зиба Аријант,с.Ловада,Струга. 
Свидетелство за 6 одделение на име Ефтимова 

Снежана, с. Ораовица,Радовиш. (11558) 
Свидетелство за 7 одделение на име Миттков Иван, 

ул. "К.Мисирков" бр.11,Штип. (11559) 
Свидетелства за 5 и 7 одделение на име Мусевска 

Сибел,ул. "И.Р.Лола",Штип. (11560) 
Свидетелство на име Митков Иван,ул."К.Мисирков" 

бр.11,Штип. (11561) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мемиши Јетмир 

Теарце,Тетово. (11564) 
Свидетелство за 1 година на име Елмаз Елмази, с. 

Свиларе,Скопје. (11586) 
Свидетелство за 1 година,издадено,од Гимназија 

"Зеф Љ у ш Марку"-Скопје на име Гуреци Адиле, 
Скопје. (11587) 

Здравствена книшка на име Марина Петковска, 
ул." Солунска"бр. 175А,Битола. (11440) 

Здравствена книшка на име Цеков Аруса,ул. "8 
Септември",Пробиштип. (11499) 

Здравствена книшка на име Ѓурѓа Илиевска, ул. "Д. 
Божинов"бр.57,Пробиштип. (11501) 

Здравствена книшка на име Христовска Анита, ул. 
" Драгорска" бр.22,Битола. (11505) 

Легитимација на име Нане Маријана,Крушево.11444 
Легитимација на име Мединоски Унет,с.Алдинци, 

Крушево. (11514) 
Девизна штедна книшка бр.6136-07, на име Војо Ми-

ловановиќ Росоман,Кавадарци. (11468) 
Чекови од бр.329270 до 329277 на име Божиновска 

Весна, ул." 15 Мај"бр. 23,Куманово. (11479) 
Чекови на име Томе Наковски,с. Врбен,Гостивар. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-18/235 

I. Предмет на набавка е компјутерска опрема со ка-
рактеристики дадени во спецификацијата во прилог 1. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавни набавки. 

Набавката е делива по видови средства. 
II. Тендерска документација за предметот на набав-

ка е дадена во прилог бр. 1 кој може да се добие во Ми-
нистерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" 
бб, соба 707, во работен ден од 09,00 до 14,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цени (со посебно искажан ДДВ); 
3. Начин и услови на плаќање; 
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудува-

чот согласно член 23 од Законот за јавни набавки 
(специфицирани податоци во прилогот бр. 1); 

5. Рок на испорака и 
6. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави следната 

документација: 
1. Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98); 

2. Извод од регистрација на дејноста; 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден 

од надлежен орган и 
4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 

мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот 
за јавни набавки: 

- Квалитет и техничка оспособеност 
на понудувачот согласно глава I 
во прилогот 1 30 бода; 
- Цени 50 бода; 
- Начин и услови на плаќање 20 бода. 
VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 

16-18/235, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и придружната докумен-
тација треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса Ми-
нистерство за одбрана на РМ, ул. Орце Николов" бб, 
преку пошта, во архива на Министерството за одбрана 
или со предавање на Комисијата на самото отворање. 

2. Секој учесник може да достави само една понуда. 
3. Претставниците на понудувачите должни се на 

Комисијата да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање, член 
29, став 2 од Законот за јавни набавки. 

VII. Рок на доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на РМ" сметајќи го и 
денот на објавувањето, а денот, времето и местото на 
отворањето на понудите во присуство на понудувачи-
те ќе бидат наведени во прилогот бр. 1. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци од прило-
гот бр. 1 и кои ја немаат бараната документација се 
сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 22 55. 

Комисија за јавни набавки 



Стр. 2662 - Бр. 38 

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-18/236 

I. Предмет на набавка е компјутерска опрема со 
карактеристики дадени во спецификацијата во прилог 
1. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за ј авни набавки. 

Набавката е делива по видови средства. 

II. Тендерска документација за предметот на на-
бавка е дадена во прилог бр. 1 кој може да се добие во 
Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Нико-
лов" бб, соба 707, во работен ден од 09,00 до 14,00 ча-
сот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
2. Цени (со посебно искажан ДДВ); 
3. Начин и услови на плаќање; 
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудува-

чот согласно член 23 од Законот за јавни набавки 
(специфицирани податоци во прилогот бр. 1); 

5. Рок на испорака и 
6. Рок на важност на понудата. 

IV. Со понудата потребно е да се достави следната 
документација: 

1. Документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет во согласност со Правилникот за со-
држина на документот за бонитет ("Службен весник 
на РМ" бр. 32/98); 

2. Извод од регистрација на дејноста; 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден 

од надлежен орган и 
4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 

мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот 
за ј авни набавки: 

- Квалитет и техничка оспособеност 
на понудувачот согласно глава I 
во прилогот 1 30 бода; 
- Цени 50 бода; 
- Начин и услови на плаќање 20 бода. 

VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со назнака за Отворен јавен повик бр. 

16-18/236, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и придружната докумен-
тација треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, на адреса Ми-
нистерство за одбрана на РМ, ул. Орце Николов" бб, 
преку пошта, во архива на Министерството за одбрана 
или со предавање на Комисијата на самото отворање. 

15 мај 2001 

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

3. Претставниците на понудувачите должни се на 
Комисијата да и предадат писмено овластување од по-
нудувачот за нивно учество на јавното отворање, член 
29, став 2 од Законот за јавни набавки. 

VII. Рок на доставување на понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на РМ" сметајќи го и 
денот на објавувањето, а денот, времето и местото на 
отворањето на понудите во присуство на понудувачи-
те ќе бидат наведени во прилогот бр. 1. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци од прило-
гот бр. 1 и кои ја немаат бараната документација се 
сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 22 55. 

Комисија за јавни набавки 
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